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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η ανάπτυξη της ιδέας του Tim Berners-Lee για την 

δημιουργία του Σημασιολογικού Ιστού. Μετά την σπουδαία δημιουργία του , το WEB, ο 

Tim Berners-Lee ξεκίνησε με δημοσιεύσεις του να ανοίγει χώρο για ένα “ Νέο Web” τον 

Σημασιολογικό Ιστό. Στον σημασιολογικό ιστό δεν θα υπάρχουν έγγραφα για την 

διασύνδεση αλλά δεδομένα. Αυτή η ιδέα οδήγησε στην ολοένα και αυξανόμενη 

δημοσίευση συνδεδεμένων δεδομένων από Οργανισμούς και Κυβερνήσεις. Στην εργασία 

μας θα ασχοληθούμε με έναν οργανισμό, το Πανεπιστήμιο και ποιο συγκεκριμένα με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές των 

συνδεδεμένων δεδομένων για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα δικά μας δεδομένα. 

Στην Μεγάλη Βρετανία,  βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει δημοσιεύσει δεδομένα που 

αποσκοπούν στην διαφάνεια αλλά και την καλύτερη λειτουργία του κράτους.  

Στον χώρο των πανεπιστημίων υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό με 

εφαρμογές που έχουν γίνει βάσει των ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων. Στην Ελλάδα 

δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα Πανεπιστημίων που να έχουν υιοθετήσει τα 

συνδεδεμένα δεδομένα. 

Στην εργασία μας θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές των 

ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων για να δημιουργήσουμε και να δημοσιεύσουμε 

δεδομένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Μετά την δημοσίευση των δεδομένων σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ερωτήματα 

SPARQL για να δούμε κάποιες χρήσιμες εφαρμογές της τεχνολογίας των συνδεδεμένων 

δεδομένων. 
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Abstract  

 

In recent years the idea of Tim Berners-Lee for the creation of the Semantic Web started 

to develop. After his great invention, the web, he started to publish things about Semantic 

Web. In this new technology the connection is not documents but data. This idea led 

organizations and Governments to open and  linked their data. In this study we will 

manage to open and link the data of the University Of Macedonia. We will find out how 

to use the technologies of linked data for our data. 

In UK we can see a lot of data published by the government. The purpose of this move is, 

transparency and better functioning of the state. 

There are many examples from Universities abroad where they have develop applications 

base on the technologies of open and linked data. In Greece the are not so many examples 

of Universities using the technology of open and linked data.  

The aim of this study is to use the technologies of open and linked data to create data for 

the University of Macedonia. After we create the data we will try to find out how we can 

use them to extract useful information for the University of Macedonia. 

After we create the data as we said before we have to extract useful information. To 

manage this we will create SPARQL queries for our data. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Τοποθέτηση Προβλήματος 
 

Τα τελευταία χρόνια η δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων και η διασύνδεση μεταξύ τους 

επεκτείνετε σε πολλούς τομείς. Ο Tim Berners-Lee , ο εφευρέτης του παγκόσμιου ιστού, 

έδωσε το έναυσμα σε πολλές κυβερνήσεις να δημοσιεύσουν τα δεδομένα τους στο Web. 

Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί  και όχι μόνο κυβερνήσεις δημοσιεύουν τα 

δεδομένα τους. Η δημοσίευση των δεδομένων γίνετε με την μέθοδο των συνδεδεμένων 

δεδομένων. 

Το γεγονός που κάνει τα ανοιχτά δεδομένα χρήσιμα είναι πως γίνονται πλέον κατανοητά 

από τους υπολογιστές λόγο της διασύνδεσής τους. Τώρα οι χρήστες μπορούν να ψάχνουν 

αυτό που θέλουν ποιο εύκολα.  

Στον χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια έχει αρχίσει να γίνεται 

έντονη η χρήση των ανοιχτών δεδομένων, πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες έχουν 

ξεκινήσει να δημιουργούν εφαρμογές με τα δεδομένα τους, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ποιο εύκολη ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση 

δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο μπορούν να 

ανταλλάσουν δεδομένα με αποτέλεσμα την ποιο εύκολη πηγή πληροφοριών  για τους 

φοιτητές. 

Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει κάποιοι φορείς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των 

ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων.  Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όμως 

δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα πανεπιστημίων. Το πανεπιστήμιο που έχει 

δημιουργήσει εφαρμογή για την χρήση ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων είναι το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , http://www.swu.auth.gr/el/linked_data.  

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία αρχή για την δημοσίευση και 

διασύνδεση δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα δημιουργήσουμε δεδομένα, 

θα ψάξουμε τα κατάλληλα λεξιλόγια ώστε να τα δημοσιεύσουμε στον παγκόσμιο ιστό με 

την μορφή συνδεδεμένων δεδομένων, θα εφαρμόσουμε κάποια χρήσιμα ερωτήματα πάνω 

σε αυτά τα δεδομένα και τέλος θα δούμε την χρησιμότητα του αποτελέσματος όλων των 

διαδικασιών που κάναμε. 

http://www.swu.auth.gr/el/linked_data
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1.2 Στόχοι της έρευνας 

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία και η δημοσίευση δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την χρήση της τεχνολογίας των συνδεδεμένων 

δεδομένων.                                                                                                                                                             

Οι στόχοι επιμέρους είναι οι εξής: 

 Η μελέτη και η κατανόηση της τεχνολογίας των ανοιχτών και συνδεδεμένων 

δεδομένων. 

 Η μελέτη σχετικών λεξιλογίων συνδεδεμένων δεδομένων για τα πανεπιστήμια. 

 Η δημιουργία δεδομένων για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 Η επιλογή των κατάλληλων λεξιλογίων για την δημοσίευση των δεδομένων. 

 Η δημοσίευση των δεδομένων ως συνδεδεμένα δεδομένα με βάση τα λεξιλόγια 

που έχουν βρεθεί. 

 Η σύνδεση τους με το παγκόσμιο νέφος των συνδεδεμένων δεδομένων.  

 Η δημιουργία απλών εφαρμογών ανάδειξης της αξίας των συνδεδεμένων 

δεδομένων. 

1.3 Περιεχόμενο Μελέτης 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια επισκόπηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την 

εκπόνηση της εργασίας. Ποιο συγκεκριμένα, περιγράφεται το πώς συλλέξαμε τα 

δεδομένα μας , πώς τα συνδέσαμε αλλά και πως τα δημοσιεύσαμε. Ακόμα βλέπουμε τον 

τρόπο που τα χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποτελέσματα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο κάναμε βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιήσαμε  για την δημοσίευση των δεδομένων μας. Αναλύουμε τις τεχνολογίες 

αυτές σε θεωρητικό επίπεδο προσπαθώντας να δώσουμε μία εικόνα του τι είναι και τι 

κάνει η κάθε τεχνολογία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο  βλέπουμε όλη την πορεία της εργασίας ώστε να φτάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναλύουμε το πώς πραγματοποιήσαμε την συλλογή των 

δεδομένων μας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και  πως επιλέξαμε τα κατάλληλα 

λεξιλόγια από το LOV για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις τριπλέτες RDF . Θα 

δούμε τον τρόπο που δημιουργήσαμε τα RDF με την βοήθεια του εργαλείου Google 

Refine , πώς τα δημοσιεύσαμε αλλά και τον τρόπο που τα αξιοποιήσαμε, δηλαδή πως 
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κάναμε ερωτήματα  SPARQL για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε χρήσιμες πληροφορίες 

από τα δεδομένα μας 

Τέλος έχουμε γράψει τα συμπεράσματα μας από την παρούσα εργασία και κάποιες 

προβλέψεις για το μέλλον που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την τεχνολογία των 

συνδεδεμένων δεδομένων σε ευρεία αποδοχή. 
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2. Μεθοδολογία 

Εδώ θα ασχοληθούμε με την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ώστε να καταφέρουμε να 

δημοσιεύσουμε τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα παρουσιάσουμε τον 

τρόπο που έγινε η συλλογή ή μάλλον η δημιουργία των δεδομένων, η αναζήτηση των 

κατάλληλων λεξιλογίων ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα δεδομένα μας συνδεδεμένα 

και ο τρόπος δημιουργίας ερωτημάτων πάνω στα δεδομένα μας. 

2.1 Συνδεδεμένα Δεδομένα στα Πανεπιστήμια 

Για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε δεδομένα για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

έπρεπε αρχικά να κάνουμε μία έρευνα για τα ανοιχτά και συνδεδεμένα δεδομένα ώστε να 

κατανοήσουμε την αξία τους αλλά και τον τρόπο δημιουργίας τους. Στην έρευνα αυτή 

βρήκαμε πολλά άρθρα που αναφέρονται στα ανοιχτά και συνδεδεμένα δεδομένα. Στην 

συνέχεια η έρευνα έπρεπε να επεκταθεί στον χώρο των Πανεπιστημίων ώστε να 

καταφέρουμε να διακρίνουμε την ανάγκη δημοσίευσης των δεδομένων του 

Πανεπιστημίου. Ποιο αναγκαίο ήταν η εύρεση δημοσιεύσεων που αφορούν τον τρόπο 

δημιουργίας, διασύνδεσης και δημοσίευσης των δεδομένων. Είναι σημαντική η 

κατανόηση των τεχνολογιών δημιουργίας των ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων. 

Οι δημοσιεύσεις και τα άρθρα του  εμπνευστή του Web Tim Berners-Lee είναι αυτά που 

βοήθησαν στην κατανόηση των συνδεδεμένων δεδομένων. Όμως υπάρχουν και πολλοί 

ακόμα που ασχολήθηκαν με το θέμα ώστε οι δημοσιεύσεις τους να αποτελούν έναν πολύ 

σημαντικό αρωγό αυτής της εργασίας. 

Παράλληλα με τα άρθρα αναζητήσαμε παραδείγματα δεδομένων από Πανεπιστήμια. Το 

παράδειγμα που μπορέσαμε εύκολα να ανακτήσουμε είναι ο τρόπος διασύνδεσης των 

δεδομένων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό το παράδειγμα 

βοήθησε πολύ στο ξεκίνημα συλλογής των δεδομένων για την παρούσα εργασία. Πέρα 

όμως από το παράδειγμα του ΑΠΘ σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα παραδείγματα 

είναι ποιο πολλά, επίσης μπορούμε να βρούμε πολλές εφαρμογές που έχουν φτιάξει  

Πανεπιστήμια. 
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2.2 Μεθοδολογία δημιουργίας δεδομένων 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία και δημοσίευση δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που 

πρέπει να δημοσιεύσουμε κάναμε πρώτα μία έρευνα σε διάφορα Πανεπιστήμια για να 

δούμε ποιες είναι οι τεχνικές αλλά και την φύση των δεδομένων που δημοσιεύουν. 

Επίσης κάναμε μία έρευνα στο ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα για δημοσίευση. 

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα παρακάτω: 

1. Μελέτη της σελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , http://www.uom.gr/ , ώστε 

να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν και να καταλήξουμε τι μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε. Εστιάσαμε μόνο σε δεδομένα που είναι εύκολα στην 

ανάκτησή τους 

2. Μελέτη δεδομένων άλλων Πανεπιστημίων ώστε να δούμε ομοιότητες και 

διαφορές με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

3. Συγκέντρωση των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας για κάθε σχολή και τμήμα Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό. 

4. Προσδιορισμός δεδομένων, Μελέτη και κατανόηση του τρόπου που συνδέονται 

μεταξύ τους. Διαχωρισμός των οντοτήτων και των σχέσεων μεταξύ τους. 

Ονομασία κάθε έννοιας σύμφωνα με τις «Αρχές των Συνδεδεμένων Δεδομένων» 

μέσω URIs. 

5. Μελέτη των λεξιλογίων που θα χρησιμοποιήσουμε για την δημοσίευση των 

δεδομένων. Για την εύρεση των λεξιλογίων βοήθησε πολύ η μελέτη των ανοιχτών 

δεδομένων του ΑΠΘ αλλά και η πλατφόρμα LOV http://lov.okfn.org/dataset/lov/ . 

6. Μοντελοποίηση δεδομένων, Εντοπισμός των οντολογιών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας που θα χρησιμοποιήσουμε.  

7. Δημιουργία δεδομένων, Μετατροπή των αρχικών δεδομένων σε Συνδεδεμένα 

Δεδομένα βάσει των λεξιλογίων που επιλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν., η 

αναπαράσταση αυτή γίνεται με την γλώσσα Turtle και την βοήθεια του εργαλείου 

Google Refine. 

8. Δημιουργία ερωτημάτων SPARQL στα δεδομένα που δημοσιεύσαμε για να 

καταφέρουμε την δημιουργία παραδειγμάτων που θα βοηθήσουν στην κατανόηση 

της χρησιμότητας της τεχνολογίας των συνδεδεμένων δεδομένων. 

http://www.uom.gr/
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9. Μελέτη των παραδειγμάτων που έχουν δημιουργηθεί από τα ερωτήματα SPARQL 

που κάναμε πάνω στα δεδομένα που δημοσιεύσαμε. 
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3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Ο Tim Berners–Lee το 1992 είχε την ιδέα του  Παγκόσμιου Ιστού Εγγράφων (Web of 

Documents). Μία ιδέα που έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούν δουλεύουν και 

μαθαίνουν οι άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια η ιδέα αυτή έχει αρχίσει να εξελίσσεται από 

τα έγγραφα στα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει η δημιουργία πρακτικών για την δημοσίευση 

και διασύνδεση των δεδομένων με αποτέλεσμα την δημιουργία του Σημασιολογικό Ιστό 

(Semantic Web). 

 

Το Web μας βοηθά να δημοσιεύουμε και να ανακαλύπτουμε έγγραφα, αλλά τα 

μεμονωμένα στοιχεία πληροφοριών μέσα σε αυτά τα έγγραφα (είτε είναι η ημερομηνία 

ενός γεγονότος, η τιμή ενός αντικειμένου σε ένα κατάλογο ή ένας μαθηματικός τύπος) 

δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία απ’ ευθείας ως δεδομένα. Mπορούμε να δούμε τα 

δεδομένα με έναν browser, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα προγράμματα 

για το χειρισμό ή την ανάλυσή τους χωρίς πρώτα να τα έχουμε επεξεργαστεί εμείς οι ίδιοι 

χειρωνακτικά. Αν λυθεί το πρόβλημα αυτό, ο Ιστός θα αναμένεται να μοιάζει 

περισσότερο με μεγάλη βάση δεδομένων ή φύλλο εργασίας (spreadsheet), παρά ως 

ένα απλό σύνολο συνδεδεμένων εγγράφων. 

 

 

3.1 Συνδεδεμένα Δεδομένα 

Συνδεδεμένα Δεδομένα είναι η δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ δεδομένων από 

διαφορετικές πηγές μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Σύμφωνα με τους Bitzer, Heath και 

Berners-Lee, τα Συνδεδεμένα Δεδομένα είναι «δεδομένα που δημοσιεύονται στον 

Παγκόσμιο Ιστό με τρόπο ώστε να είναι επεξεργάσιμα από υπολογιστές, το νόημά τους 

να είναι ρητά ορισμένο, να συνδέονται με άλλα εξωτερικά σύνολα δεδομένων και να 

μπορούν με τη σειρά τους να αποτελούν συνδέσμους για άλλα εξωτερικά σύνολα 

δεδομένων» (Bitzer και συν., 2009). 

Η βασική δομική μονάδα του Παγκόσμιου Ιστού είναι όπως έχουμε αναφέρει και 

παραπάνω τα έγγραφα. Οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες έχει δομηθεί ο Παγκόσμιος 

Ιστός είναι το πρωτόκολλο HTTP ένα πρότυπο επικοινωνίας για τη μεταφορά εγγράφων 

στον Ιστό,αλλά και η  HTML που βοηθάει στην αναπαράσταση στον χρήστη των 

εγγράφων. Ένα έγγραφο HTML μπορεί να περιέχει Lnks προς άλλα έγγραφα, τα οποία 
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αναγνωρίζονται μέσω του URL τους, το οποίο καθορίζει την τοποθεσία τους στο Web. 

Με αυτά που είδαμε μπορούμε να παρουσιάσουμε τοWeb ως ένα δίκτυο από έγγραφα 

HTML. Ο εμπνευστής του Παγκόσμιου Ιστού,  Tim Berners-Lee, αναγνωρίζοντας πως το 

Web, δεν δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς και την 

αυτοματοποίηση συνηθισμένων λειτουργιών τις οποίες αναγκάζονται να πραγματοποιούν 

χειροκίνητα οι χρήστες, παρουσίασε την έννοια ενός Σημασιολογικού Ιστού (Semantic 

Web) ή ενός ιστού δεδομένων (web of data). Στο Σημασιολογικό Ιστό παρέχεται η 

δυνατότητα, δομημένης περιγραφής και σύνδεσης, όχι πλέον σε επίπεδο εγγράφου, αλλά 

σε επίπεδο εννοιών και οντοτήτων. Κατ’ αναλογία με την έννοια του URL, κεντρικό ρόλο 

στον ιστό δεδομένων διαδραματίζει η έννοια του URI (Uniform Resource Identifier), ενός 

μοναδικού αναγνωριστικού για οτιδήποτε (αντικείμενο, οντότητα ή έννοια) περιγράφεται 

στο Σημασιολογικό Ιστό, και συνιστά έννοια ευρύτερη του URL. Στην πορεία 

υλοποίησης του οράματος του Σημασιολογικού Ιστού εμφανίστηκε το κίνημα των Συνδε- 

δεμένων Δεδομένων (Linked Data) (Heath & Bizer, 2011), το οποίο απέκτησε αρκετή 

φήμη, τόση ώστε πλέον θεωρείται συνώνυμο του οράματος για μετάβαση σε ένα γνήσιο 

Σημασιολογικό Ιστό. Ο όρος Συνδεδεμένα Σπανός-Hellenic Academic Libraries Journal 1 

(2015) 14–22 16 Δεδομένα (Linked Data) περιλαμβάνει ένα σύνολο βέλτιστων 

πρακτικών για τη δημοσίευση και διασύνδεση δομημένων δεδομένων στον Παγκόσμιο 

ΙστόΓια την επίτευξη του ορισμού και της ερμηνείας των διασυνδέσεων μεταξύ των 

δεδομένων υπάρχει ανάγκη για την χρήση κάποιου μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός 

παρέχεται από το μοντέλο που περιγράφεται στο Resource Description Framework 

(RDF). Το μοντέλο RDF παρέχει έναν ευέλικτο τρόπο για την περιγραφή αντικειμένων 

του πραγματικού κόσμου, όπως άτομα, τοποθεσίες, και αφηρημένες έννοιες, αλλά και του 

πώς αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Ο καθορισμός αυτών των συσχετίσεων μεταξύ των 

αντικειμένων αποτελούν, στην ουσία, τις διασυνδέσεις μεταξύ των αντικειμένων.  

Τα Συνδεδεμένα Δεδομένα βασίζονται επάνω σε δύο θεμελιώδεις τεχνολογίες του 

Παγκόσμιου Ιστού: τα URIs και το πρωτόκολλο HTTP.  

Ο όρος Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) περιλαμβάνει ένα σύνολο βέλτιστων 

πρακτικών για τη δημοσίευση και διασύνδεση δομημένων δεδομένων στον Παγκόσμιο 

Ιστό. Οι τέσσερις (4) γενικές αρχές δημοσίευσης Συνδεδεμένων Δεδομένων είναι οι 

ακόλουθες (BernersLee, 2006): 
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1. Κάθε οντότητα θα πρέπει να ταυτοποιείται  με ένα αναγνωριστικό το URI. Έτσι 

όπως κάθε έγγραφο HTML για να αναγνωριστεί έχει ένα URL κάθε οντότητα θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται από URI 

2. Τα URIs πρέπει να είναι  dereferenceable  ώστε κάποιος, χρήστης ή μηχάνημα, να 

μπορεί να αναφερθεί σε αυτά ή να ψάξει για αυτά. 

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται όταν κάποιος αναφέρεται σε ένα URI, πρέπει να 

αξιοποιούν πρότυπα όπως το RDF. 

4. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι προς άλλα URIs  κατά την δημοσίευσή 

τους  για να είναι δυνατή η ανάκτηση περισσότερων δεδομένων. 

Ο τρίτος κανόνας τροποποιήθηκε ελαφρώς το 2009 από τον Tim Berners-Lee 

προσθέτοντας ρητά το RDF. 

Κύρια συστατικά για την υλοποίηση αυτών των τεσσάρων (4) αρχών είναι το 

πρωτόκολλο HTTP, ως ενιαίος παγκόσμιος μηχανισμός πρόσβασης, καθώς το μοντέλο 

RDF για τη δομημένη περιγραφή οντοτήτων και η γλώσσα SPARQL για την αναζήτηση 

αυτών στον ιστό δεδομένων 

3.2 Δομή Συνδεδεμένων Δεδομένων 

Οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι τα URIs και 

το πρωτόκολλο HTTP. 

Τα URIs και το HTTP υλοποιούνται με μια τεχνολογία πολύ σημαντική στον 

Σημασιολογικό Ιστό το RDF. Ενώ η HTML παρέχει ένα μέσο για τη δόμηση και τη 

σύνδεση εγγράφων στον Ιστό, το RDF παρέχει ένα γενικό, βασισμένο σε γράφο, μοντέλο 

δεδομένων με το οποίο θα δομηθούν και θα συνδεθούν τα δεδομένα που περιγράφουν 

αντικείμενα στον κόσμο. Το μοντέλο αυτό είναι εξαιρετικά απλό αλλά και 

προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική του Ιστού. 

Το μοντέλο RDF κωδικοποιεί τα δεδομένα σε μορφή τριάδων υποκείμενο, κατηγόρημα, 

αντικείμενο. Το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας τριάδας είναι και τα δύο URIs που το 

καθένα ταυτοποιεί ένα πόρο. Το κατηγόρημα καθορίζει το πώς συνδέονται μεταξύ τους 

το υποκείμενο και το αντικείμενο και επίσης αναπαριστάται από ένα URI. 

Η χρήση του RDF μπορεί να έχει πολλά θετικά στην τεχνολογία των συνδεδεμένων 

δεδομένων. Κάποια από αυτά είναι  
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 Τα πολλά URI που αποτελούν ένα RDF δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να 

ανακτούν παραπάνω πληροφορίες. 

 Επιτρέπεται η παράθεση RDF συνδέσμων μεταξύ δεδομένων από διαφορετικές 

πηγές. 

 Επίσης δύνεται η δυνατότητα αναπαράστασης πληροφοριών που εκφράζονται με 

τη χρήση διαφορετικών σχημάτων σε ένα μοντέλο. 

3.2.1 Πόροι 

Πριν τη δημοσίευση δεδομένων στο Web, το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η κατανόηση 

των δεδομένων μας να βρούμε δηλαδή ποιες είναι οι οντότητες κλειδιά στο σύνολο 

δεδομένων μας, τι ιδιότητες έχουν και πώς συνδέονται με άλλες οντότητες. Στην 

ορολογία της Αρχιτεκτονικής του Ιστού, όλα τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός μας 

ονομάζονται πόροι. 

Τα είδη των πόρων που υπάρχουν είναι 2, οι πληροφοριακοί πόροι και μη πληροφοριακοί 

πόροι. Όλοι οι πόροι που βρίσκουμε στον  Ιστό των Εγγράφων, όπως έγγραφα, εικόνες, 

και άλλα αρχεία , είναι πληροφοριακοί πόροι. Αλλά πολλά από τα αντικείμενα για τα 

οποία θέλουμε να μοιραστούμε δεδομένα δεν είναι: άνθρωποι, απτά αντικείμενα, 

τοποθεσίες κοκ. Πρωταρχικός κανόνας είναι ότι όλα τα «αντικείμενα του πραγματικού 

κόσμου» τα οποία υπάρχουν έξω από τον Ιστό είναι μη-πληροφοριακοί πόροι. 

Οι πόροι ταυτοποιούνται με τη χρήση Ενιαίων Αναγνωριστικών Πόρων (URIs). Για να 

ανακαλύψουμε ποιον πόρο ταυτοποιεί ένα URI, θα θέλαμε να έχουμε μια υπηρεσία όπου 

να μπορούμε να ανατρέξουμε για την περιγραφή του URI, παρόμοια με τις σημερινές 

μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, για να συμβαδίσουμε με την αποκεντρωμένη φύση του 

Ιστού, θα πρέπει αντί γι  ́αυτό, να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τον Ιστό ως υπηρεσία στην 

οποία μπορούμε να ανατρέξουμε για περιγραφές πόρων. Όποτε αναφέρεται ένα URI 

μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτό ώστε να ανακτήσουμε μια περιγραφή που να περιέχει 

σχετικές πληροφορίες και συνδέσμους προς τα σχετιζόμενα δεδομένα. Επομένως, πολύ 

σημαντικό είναι τα URIs που θα δημιουργηθούν να βρίσκονται στον Ιστό. 

Δεδομένου ενός URI, οι μηχανές θα πρέπει να λαμβάνουν RDF δεδομένα και οι 

άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν μια αναγνώσιμη αναπαράσταση, όπως είναι η HTML. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο πρωτόκολλο μεταφοράς στον Ιστό, το HTTP. Το 

σχήμα http:// είναι το μοναδικό URI σχήμα το οποίο υποστηρίζεται ευρέως στα σημερινά 
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εργαλεία και υποδομές, γι’ αυτό στο πλαίσιο των Συνδεδεμένων Δεδομένων 

περιοριζόμαστε στη χρήση HTTP URIs για τα πάντα και αποφεύγουμε άλλα σχήματα 

URI. Τα HTTP URIs είναι καλά ονόματα για δύο λόγους: Παρέχουν έναν απλό τρόπο για 

τη δημιουργία παγκόσμια μοναδικών ονομάτων χωρίς κεντρική διαχείριση. Τα URIs 

λειτουργούν όχι μόνο ως ονόματα αλλά επίσης ως ένα μέσο αξιολόγησης της 

πληροφορίας για έναν πόρο στον Ιστό. 

Μια δεύτερη προϋπόθεση για τα URIs είναι να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ 

αναγνωριστικών για έγγραφα (URLs) και αναγνωριστικών πόρων. Τα URIs προορίζονται 

για την αναγνώριση ενός μόνου πράγματος και ένα URI δεν μπορεί να έχει θέση και 

εγγράφου ανακτήσιμου μέσω Ιστού και αντικειμένου του πραγματικού κόσμου. 

 

3.2.2 URIs 

Η χρήση των URIs αποτελεί μια καλή επιλογή για την ταυτοποίηση πόρων, για δύο 

κυρίως «Τεχνολογίες Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων» λόγους.  

1. Γιατί παρέχουν ένα απλό τρόπο για τη δημιουργία μοναδικών αναγνωριστικών, σε 

παγκόσμια κλίμακα, καθώς ο κάθε ιδιοκτήτης ενός ονόματος χώρου του 

Παγκόσμιου Ιστού (domain name) μπορεί να δημιουργεί νέα αναγνωριστικά. 

2.  Δεν εξυπηρετούν μόνο ως ονόματα για τα αντικείμενα αλλά και ως τρόπο 

πρόσβασης στην πληροφορία που περιγράφει το κάθε αντικείμενο (Heath και 

Bizer, 2011) . 

Τα είδη των URI που συναντάμε και βοηθούν στην ταυτοποίηση  αντικειμένων είναι τα 

Hash URIs και τα 303 URIs. 

Τα Hash URIs εφαρμόζονται σε πόρους που αντιστοιχούν μόνο σε αντικείμενα του 

πραγματικού κόσμου και όχι σε έγγραφα. Ένα Hash URI διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, 

το βασικό μέρος και το ειδικό μέρος. Ο διαχωρισμός γίνεται με τη βοήθεια του συμβόλου 

# (hash), απ’ όπου και η ονομασία αυτής της προσέγγισης. Το τμήμα μέχρι το # αποτελεί 

το βασικό τμήμα του URI, ενώ το τμήμα που ακλουθεί αποτελεί το ειδικό μέρος που 

ονομάζεται τμήμα αναγνώρισης (fragment identifier) 

Ένα Hash URI δεν μπορεί να ανακτηθεί απ’ ευθείας. Ένας client HTTP για να ανακτήσει 

ένα Hash URI, θα πρέπει πρώτα να αποβάλει το τμήμα αναγνώρισης πριν στήλη αίτηση 
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για την αναάκτηση του URI. Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές πως τα Hash URIs δεν 

μπορούν να ταυτοποιούν έγραφα του Παγκόσμιου Ιστού. 

Ένας client HTTP, πάντα θα αποβάλει το τμήμα αναγνώρισης προκειμένου να ανακτήσει 

αυτά τα URIs. Το αποτέλεσμα τελικά είναι να αποστέλλει στον εξυπηρετητή ένα αίτημα 

για το URI Ο εξυπηρετητής, αποκρίνεται στέλνοντας ένα έγγραφο RDF που περιέχει τις 

περιγραφές όλων των πόρων. Ο client, αναγνωρίζει τον πόρο που τον ενδιαφέρει 

χρησιμοποιώντας το αρχικό Hash URI, αγνοώντας τους υπόλοιπους (Sauermann και 

Cyganiak, 2008). 

Σε αντίθεση με τα Hash URIs, τα 303 URIs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για 

αντικείμενα, όσο και για έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού. Η τεχνική που χρησιμοποιείται 

για την αναγνώριση των πόρων βασίζεται στον κωδικό απόκρισης HTTP 303, απ’ όπου 

και η ονομασία του 

Όταν ο client HTTP κάνει αίτηση για ένα URI που αντιστοιχεί σε ένα συνηθισμένο 

έγγραφο του Παγκόσμιου Ιστού, τότε ο εξυπηρετητής αποκρίνεται κανονικά με τον 

κωδικό HTTP 200 OK. Εάν όμως κάνει αίτηση για URI που δεν αντιστοιχεί σε έγγραφο 

αλλά σε κάποιο αντικείμενο του πραγματικού κόσμου ή σε κάποια αφηρημένη έννοια, 

τότε ο εξυπηρετητής αποκρίνεται με τον κωδικό HTTP 303 , αποστέλλοντας την 

τοποθεσία του εγγράφου που περιγράφει τον συγκεκριμένο πόρο. Με τον τρόπο αυτό, 

γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του URI που ταυτοποιεί το αντικείμενο και του URI που 

ταυτοποιεί το έγγραφο που περιγράφει το αντικείμενο. Ο client, στη συνέχεια, στέλνει 

νέο αίτημα, αυτή τη φορά για το URI που υπέδειξε προηγουμένως ο εξυπηρετητής. 

Στην περίπτωση που ο client HTTP αποστείλει αίτημα για να ανακτήσει απευθείας το 

URI που αντιστοιχεί στο έγγραφο που περιγράφει τον πόρο, ο εξυπηρετητής δεν θα 

αποκριθεί με τον κωδικό HTTP 303, αλλά με τον κωδικό 200 OK και θα αποστείλει το 

έγγραφο που ζητήθηκε. 

 

3.2.3 Διαπραγμάτευση περιεχομένου 

Η Διαπραγμάτευση Περιεχομένου αποτελεί έναν μηχανισμό που περιλαμβάνει το 

πρωτόκολλο HTTP και αφορά στη διαδικασία επιλογής της καλύτερης αναπαράστασης 

για μια δεδομένη απάντηση HTTP, όταν υπάρχουν διαθέσιμες πολλαπλές 
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αναπαραστάσεις (Fielding και συν., 1999). Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται και στην 

τεχνολογία των Συνδεδεμένων Δεδομένων για την επιλογή της επιθυμητής 

αναπαράστασης ανάμεσα σε HTML και RDF. Επομένως, η διαπραγμάτευση 

περιεχομένου είναι η διαδικασία επιλογής της καλύτερης αναπαράστασης για μια 

δεδομένη απόκριση όταν υπάρχουν διαθέσιμες πολλαπλές αναπαραστάσεις. Οι πελάτες 

HTTP στέλνουν κεφαλίδες HTTP με κάθε αίτηση για να δηλώσουν τί είδος 

αναπαράστασης προτιμούν. Εάν οι κεφαλίδες δηλώνουν ότι ο πελάτης προτιμά HTML, 

τότε ο εξυπηρετητής μπορεί να παράγει μια HTML αναπαράσταση. Εάν ο πελάτης 

προτιμά RDF, τότε ο εξυπηρετητής μπορεί να παράγει RDF. 

Όπως περιγράφεται και στο πρωτόκολλο HTTP, η επιλογή της επιθυμητής 

αναπαράστασης γίνεται από τους πελάτες HTTP. Σε κάθε αίτησή τους, στέλνουν τις 

κατάλληλες κεφαλίδες HTTP και οι εξυπηρετητές, αφού ελέγξουν αυτές τις κεφαλίδες, 

αποκρίνονται με την κατάλληλη αναπαράσταση. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται εύκολα 

ανεξάρτητα το είδος των URIs που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πόρων. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται Hash URIs, ο πελάτης, αφού αποκόψει το τμήμα 

αναγνώρισης, αποστέλλει μαζί με το αίτημά του και τις κατάλληλες κεφαλίδες που 

καθορίζουν το είδος της αναπαράστασης που επιθυμεί. Ο εξυπηρετητής, αφού 

επεξεργαστεί το αίτημα και τις κεφαλίδες, αποκρίνεται με τον κωδικό HTTP 200 ΟΚ και 

αποστέλλει το έγγραφο που περιλαμβάνει την επιθυμητή αναπαράσταση. 

Στην περίπτωση που έχουν επιλεγεί 303 URIs, η διαπραγμάτευση περιεχομένου κρίνεται 

απαραίτητη για τα URIs που προσδιορίζουν αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Ο 

client HTTP αποστέλλει αίτημα για ένα URI μαζί με την κατάλληλη κεφαλίδα που 

προσδιορίζει την επιθυμητή αναπαράσταση. Ο εξυπηρετητής, αφού δεν είναι δυνατό να 

αποστείλει το ίδιο το αντικείμενο, απαντά με τον κωδικό απόκρισης HTTP 303 μαζί με το 

URI του εγγράφου που περιέχει την επιθυμητή αναπαράσταση. Σε επόμενο βήμα, ο 

πελάτης αιτείται το έγγραφο που ταυτοποιείται με το URI που έλαβε (Sauermann και 

Cyganiak, 2008). 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ένα αντικείμενο μπορεί να έχει περισσότερες αναπαραστάσεις ή 

ακόμα και αναπαραστάσεις σε μορφές πέραν των HTML και RDF. Σε κάθε περίπτωση, 

για κάθε τύπο αναπαράστασης, πρέπει να καθορίζεται ένα διαφορετικό URI. 
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Εικόνα 1 Διαπραγμάτευση Περιεχομένου 

 

3.2.4 URIs Ταυτόσημα 

Μέσα στο τεράστιο μέγεθος του Web υπάρχει η πιθανότητα ένας πόροι να περιγράφετε 

με διαφορετικό τρόπο από 2 παρόχους, για παράδειγμα ένας άνθρωπος μπορεί να 

περιγράφεται από δύο διαφορετικούς παρόχους χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του 

άλλου. Τα ταυτόσημα URIs είναι κάτι που συναντάμε στον Ιστό των Δεδομένων καθώς 

δεν μπορεί να περιμένουμε ότι όλοι οι πάροχοι πληροφοριών θα συμφωνήσουν πάνω στο 

ίδιο URI για να ταυτοποιήσουν μια οντότητα. Τα ταυτόσημα URIs παρέχουν μια 

σημαντική κοινωνική λειτουργία στον Ιστό Δεδομένων καθώς αναφέρονται σε 

διαφορετικές περιγραφές του ίδιου μη- πληροφοριακού πόρου και έτσι επιτρέπουν την 

έκφραση διαφορετικών όψεων και απόψεων. Για να είμαστε ακόμα σε θέση να 

εντοπίσουμε ότι οι διαφορετικοί πάροχοι πληροφοριών μιλούν για τον ίδιο μη-

πληροφοριακό πόρο, είναι κοινή πρακτική για τους παρόχους πληροφοριών να θέτουν 

συνδέσμους owl:sameAs προς ταυτόσημα URI τα οποία γνωρίζουν. 

 

3.3 RDF 
Για την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού η HTML αποτέλεσε την κύρια μορφή εγγράφου. 

Έτσι για την δημοσίευση των Συνδεδεμένων δεδομένων η κύρια μορφή που 

χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Ιστό  είναι τα RDF. 

Ο αρχικός σκοπός δημιουργίας του RDF ήταν η αναπαράσταση πληροφοριών που 

αφορούν πηγές πληροφόρησης, πόρους, του Παγκόσμιου Ιστού, όπως ο τίτλος, ο 

συγγραφέας και η ημερομηνία ενημέρωσης ενός εγγράφου HTML. Ωστόσο, εφόσον η 

έννοια του πόρου διευρύνθηκε με την εισαγωγή της έννοιας του Σημασιολογικού Ιστού, 
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το RDF χρησιμοποιήθηκε και για την περιγραφή πόρων οι οποίοι δεν είναι δυνατό να 

ανακτηθούν μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, όπως αντικείμενα του πραγματικού κόσμου ή 

αφηρημένες έννοιες (Manola και συν., 2004). 

Ως τριπλέτες από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε στους πόρους RDF, γιατί 

ταυτοποιούνται με τα URIs και περιγράφονται με τριάδες δηλώσεων. Κάθε τριπλέτα 

αποτελείται από τρία μέρη, το υποκείμενο, το κατηγόρημα και το αντικείμενο. Το 

υποκείμενο, είναι ένα URI που ταυτοποιεί μία οντότητα. Το αντικείμενο, μπορεί να είναι 

είτε κάτι σταθερό, ένα αλφαριθμητικό, ένας αριθμός ή μια ημερομηνία, είτε ένα URI, το 

οποίο σχετίζεται με το υποκείμενο. Το κατηγόρημα, είναι επίσης ένα URI, που καθορίζει 

τη σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο. Για την αναπαράσταση των τριπλέτων 

χρησιμοποιούμε γράφους που αναπαριστούν τις σχέσεις του αντικειμένου με το 

υποκείμενο. Παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα. 

“Το Inception είναι ταινία που κυκλοφόρησε το 2010 και σκηνοθετήθηκε από τον 

Christopher Nolan” 

Για την παραπάνω πρόταση έχουμε 2 περιπτώσεις που τις γράφουμε παρακάτω. 

Inception Υποκείμενο 

κυκλοφόρησε Κατηγόρημα  

2010 Αντικείμενο  

  Πίνακας 1 Παράδειγμα1 RDF 

 

Inception Υποκείμενο 

σκηνοθετήθηκε Κατηγόρημα  

Christopher Nolan Αντικείμενο  

Πίνακας 2 Παράδειγμα2 RDF 
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Παρακάτω δείχνουμε και τον γράφο των τριπλετών 

 

 

Εικόνα 2 Παράδειγμα Γράφου 

 

 

3.4 Λεξιλόγια 

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα RDF είναι απαραίτητο να επιλέξουμε τα 

κατάλληλα λεξιλόγια που θα δημιουργήσουν τις συνδέσεις των δεδομένων. 

Η RDFS (RDF Vocabulary Description Language) και η OWL (Web Ontology 

Language), παρέχουν έναν μηχανισμό για τη δημιουργία Λεξιλογίων (vocabularies) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή αντικειμένων του πραγματικού κόσμου 

και του τρόπου που αυτά συσχετίζονται. Με απλά λόγια, ένα Λεξιλόγιο είναι ένα σύνολο 

από κλάσεις και ιδιότητες που αναπαριστούν μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. 

Μια περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου 

(όνομα, ηλικία, τόπος κατοικίας, κλπ), όροι μετεωρολογίας, τρόποι αναπαράστασης 

μουσικής, κλπ. Τα Λεξιλόγια περιγράφονται με τριπλέτες RDF, χρησιμοποιώντας όρους 

από τις γλώσσες RDFS και OWL. Η RDFS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

απλών λεξιλογίων ενώ η OWL προσφέρει περισσότερες δυνατότητες έκφρασης. (Bizer 

και συν., 2009). Έχει καθιερωθεί, τα πιο πολύπλοκα λεξιλόγια να αναφέρονται ως 

οντολογίες (W3C, n.d.). 
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3.4.1 RDFs 

Τα θεμελιώδη στοιχεία της γλώσσας RDFS ορίζονται σε δύο χώρους ονομάτων 

(namespaces). Ο χώρος http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# που συνδέεται με το 

πρόθεμα rdfs: και ο χώρος http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# που συνδέεται 

με το πρόθεμα rdf. 

Τα πιο σημαντικά στοιχεία που ορίζονται στην RDFS τα παρουσιάζουμε στον παρακάτω 

πίνακα. 

rdf:Description Περιλαμβάνει την περιγραφή του πόρου σε 
τριπλέτες RDF.  

rdf:about  

 

Καθορίζει το URI του πόρου που 
περιγράφεται. Συνήθως πρόκειται για το 
υποκείμενο κάθε τριπλέτας RDF.  

rdf:type  

 

Καθορίζει τον τύπο του πόρου.  

rdfs:label  

 

Καθορίζει ένα, αναγνώσιμο από ανθρώπους, 
όνομα πόρου.  

rdfs:comment  

 

Καθορίζει μια, αναγνώσιμη από ανθρώπους, 
περιγραφή ενός πόρου.  

rdfs:Class,  

 

Η κλάση όλων των κλάσεων RDF.  

rdf:Property,  

 

Η κλάση όλων των ιδιοτήτων RDF.  

rdfs:subClassOf  

 

Δηλώνει ότι τα στιγμιότυπα μιας κλάσης 

είναι επίσης και στιγμιότυπα μιας άλλης.  

rdf:subPropertyOf  

 

Δηλώνει ότι οι πόροι που συσχετίζονται με 

μια ιδιότητα, συσχετίζονται επίσης και με 
μια άλλη.  

Πίνακας 3 Στοιχεία RDFs 

 

3.4.2 OWL 

Η OWL επεκτείνει την εκφραστικότητα της RDFS με περισσότερα στοιχεία. Ο χώρος 

ονομάτων που ορίζει τα στοιχεί αυτά είναι ο http://www.w3.org/2002/07/owl# και 

συνδέεται με το πρόθεμα owl. 

Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακα με τα ποιο γνωστά στοιχεία της OWL 

owl:equivalentClass  Δηλώνει ότι μια κλάση είναι ισοδύναμη μια 
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 άλλη (συνήθως από διαφορετικό λεξιλόγιο)  

owl:equivalentProperty  

 

Δηλώνει ότι μια ιδιότητα είναι ισοδύναμη με 

μια άλλη (συνήθως από διαφορετικό 
λεξιλόγιο)  

owl:inverseOf  

 

Δηλώνει ότι μια ιδιότητα είναι η αντίστροφη 
μιας άλλης.  

owl:sameAs  

 

Δηλώνει ότι ένα URI είναι ισοδύναμο με ένα 
άλλο URI, ταυτοποιώντας τον ίδιο πόρο.  

Πίνακας 4 OWL 

 

3.5 Λεξιλόγια για την σύνδεση δεδομένων των Πανεπιστημίων  

Παρακάτω θα δούμε τα λεξιλόγια που χρησιμοποιούνται από τα Πανεπιστήμια για την 

διασύνδεση των δεδομένων τους. Μετά από έρευνα που κάναμε στα λεξιλόγια που 

χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια για την δημοσίευση των δεδομένων τους παρουσιάζουμε 

παρακάτω τα ποιο διαδεδομένα. 

 

3.5.1 Friend Of A Friend (FOAF) 

Το ακρωνύμιο FOAF, όπως προκύπτει από τη Wikipedia και την επίσημη σελίδα 

του λεξιλογίου, προέρχεται από τα αρχικά των Friend Of A Friend και είναι μία 

οντολογία αναγνώσιμη από τα συστήματα, ειδική για να περιγράφονται άτομα, 

δραστηριότητες αυτών και οι σχέσεις τους μεταξύ των ιδίων και άλλων ανθρώπων ή 

αντικειμένων. Η FOAF οντολογία επιτρέπει στις ομάδες ανθρώπων να περιγράφουν τα 

υφιστάμενα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να απαιτείται κάποια συγκεντρωτική βάση. Με τον 

όρο κοινωνικό δίκτυο, δεν εννοούμε πλέον μόνο μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 

αλλά τον κοινωνικό περίγυρο όλων των ανθρώπων που δίνουν τις συγκεκριμένες 

πληροφορίες (Wikipedia - FOAF Ontology).  

Για παράδειγμα, μέσω της τεχνολογίας θα είναι εύκολο να βρεθούν όσοι 

άνθρωποι ζουν στην Αμερική ή να καταγραφούν κάποια άτομα με τις αντίστοιχες επαφές 

τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό όλων των σχέσεων μεταξύ των ατόμων. 

Κάθε προφίλ έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τον ορισμό των 

σχέσεων αυτών, όπως μία ηλεκτρονική διεύθυνση, ένα αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένα 

URI της προσωπικής του διαδικτυακής σελίδας. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τον 
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κοινωνικό περίγυρο καθενός ξεχωριστά και ξεκινώντας από τον έναν άνθρωπο 

προχωρώντας στους επόμενους και τον περίγυρό τους και ούτω καθεξής, είναι κατανοητό 

πως δημιουργείται ένα ατελείωτο πλέγμα ανθρώπων, πληροφοριών και σχέσεων αυτών 

των ανθρώπων. Η παραπάνω επεξήγηση προέρχεται από το λήμμα της wikipedia. 

Το λεξιλόγιο αυτό εκφράζεται χρησιμοποιώντας το πλαίσιο RDF και τη γλώσσα 

OWL. Όλη η προσπάθεια ανάπτυξής του ξεκίνησε το 2000 από τους Libby Miller και 

Dan Brickley. Μπορεί να θεωρηθεί η πρώτη εφαρμογή κοινωνικού σημασιολογικού 

ιστού, στην οποία συνδυάζονται η τεχνολογία RDF με τον κοινωνικό ιστό (social web). 

Χαρακτηριστικά ο Tim Berners-Lee επαναπροσδιόρισε την έννοια του σημασιολογικού 

ιστού το 2007 σε κάποιο έργο του, αποτυπώνοντας την άποψη ότι αποτελεί ένα γιγάντιο 

παγκόσμιο γράφο, μέσα στον οποίο οι σχέσεις υπερβαίνουν τα δίκτυα και τα έγγραφα 

(Wikipedia - FOAF Ontology).  

Το project που αφορά το FOAF είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο, όπως 

προαναφέρθηκε, στη σύνδεση των ανθρώπων και των πληροφοριών που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες αυτές είναι καταγεγραμμένες φυσικά ή 

ψηφιακά, ή αν δεν έχουν γραπτή υπόσταση. Τα τρία είδη δικτύων που ενσωματώνει το 

λεξιλόγιο FOAF και περιγράφονται στο FOAF Vocabulary Specification 0.99 είναι: 

 Τα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι συνεργατικά, είτε αφορούν φιλίες και σχέσεις. 

 Τα δίκτυα αναπαράστασης, που περιγράφουν μια απλοποιημένη όψη των 

πραγματικών γεγονότων του κόσμου μέσω κινουμένων σχεδίων. 

 Τα δίκτυα πληροφόρησης, τα οποία χρησιμοποιούν σύνδεση βασισμένη στον 

Ιστό, με σκοπό να μοιράζονται ανεξάρτητα δημοσιευμένες περιγραφές μέσα 

στον «διασυνδεδεμένο κόσμο» που δημιουργούν.  

Σκοπός του FOAF δεν είναι να ανταγωνιστεί τις κοινωνικές διαδικτυακές σελίδες, 

αλλά να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες των ιστοσελίδων, για να συλλέξει 

από κάθε μία ένα κομμάτι. Όλα αυτά τα κομμάτια μαζί παραδίδουν μία πιο 

ολοκληρωμένη και ευρύτερη ιστορία (FOAF Vocabulary Specification 0.99, 2012). 

Πολύ σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το παρόν λεξιλόγιο είναι αυτή της 

περιγραφής των διασυνδεδεμένων δεδομένων κοινής ωφέλειας. Το FOAF ξεκίνησε ως 

RDF Web Project και θέσπισε ένα ευρέως υιοθετημένο μοντέλο για τη δημοσίευση 

απλών πραγματικών δεδομένων μέσω ενός δικτύου με συνδεδεμένα έγγραφα RDF. Ο 
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λόγος αυτής της επιτυχίας είναι το γεγονός ότι περιέχει δείκτες που οδηγούν από το ένα 

έγγραφο στο άλλο, όπως οι αναφορές “see also”, όταν τα έγγραφα μεταξύ τους 

συσχετίζονται με κάποιο τρόπο. Έτσι, δημιουργείται ολόκληρο δίκτυο από συνδεδεμένες 

πληροφορίες και έγγραφα δημοσιευμένο στον Ιστό και έτοιμο για παγκόσμια χρήση 

(FOAF Vocabulary Specification 0.99, 2012). 

Η βασική ιδέα για τη δημιουργία του, όπως αναφέρεται στο διαδικτυακό επίσημο 

έγγραφο, είναι απλή και ουσιαστική. Εφόσον οι άνθρωποι έχουν κάποιες πληροφορίες 

χρήσιμες για τους υπόλοιπους με οποιοδήποτε τρόπο, αν όλες αυτές τις δημοσιεύουν σε 

μορφή εγγράφου FOAF, οι μηχανές θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Αν αυτά τα αρχεία 

περιέχουν αναφορές που καθοδηγούν το χρήστη να αναζητήσει σε άλλα σχετικά αρχεία 

στον Ιστό, θα έχει βρεθεί μια έκδοση του σύγχρονου Ιστού, η οποία θα είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα συστήματα. Τα υπολογιστικά προγράμματα, βάσει των 

εγγράφων/ αρχείων αυτών, θα είναι ικανά πλέον να συλλέγουν, αποθηκεύουν, 

κατατάσσουν και διαμοιράζουν αυτές τις πληροφορίες, να ελέγχουν της ψηφιακές 

υπογραφές που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων και να χτίζουν ιστότοπους και 

υπηρεσίες «ερωταπαντήσεων».  

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τον κόσμο η FOAF οντολογία είναι 

εμπνευσμένος καθαρά από το διαδίκτυο. Στις περιγραφές του λεξιλογίου υπάρχουν μόνο 

οι διάφοροι τύποι πραγμάτων (Κλάσεις) και οι συνδέσεις μεταξύ αυτών (Ιδιότητες).  

Όσον αφορά τη μορφή των αρχείων FOAF, αποτελούν έγγραφα κειμένου 

(Unicode) που έχουν υιοθετήσει τις συμβάσεις από το πλαίσιο RDF και είναι γραμμένα 

με σύνταξη XML, RDFa ή N3, δηλαδή τις συντάξεις του RDF. Αρχικά, οι κλάσεις που 

αποτελούν τον πυρήνα της οντολογίας περιγράφουν χαρακτηριστικά των ανθρώπων και 

των κοινωνικών ομάδων που είναι ανεξάρτητα του χρόνου και της τεχνολογίας. Αυτές 

ανήκουν, λοιπόν, στη «Βασική» (Core) κατηγορία και χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν βασικές πληροφορίες για τα άτομα που υφίστανται στο παρόν, άτομα της 

ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και άτομα στο πλαίσιο της ψηφιακής 

βιβλιοθήκης. Επίσης, το λεξιλόγιο FOAF καθορίζει κάποιες χρήσιμες ιδέες και θεωρίες 

που μπορούν να εμφανιστούν στα αρχεία FOAF, όπως για παράδειγμα η σύνδεση 

(foaf:depiction) μιας εικόνας (foaf:Image) με τα στοιχεία 

(foaf:name, foaf:mbox, foaf:homepage) ενός προσώπου (foaf:Person) (Dan Brickley & 

Libby Miller, 2012).  
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Εκτός από πρόσωπα, όμως, το λεξιλόγιο μπορεί να ορίσει και έργα (projects), 

οργανισμούς ή ομάδες. Επιπλέον όροι του λεξιλογίου, πέραν των βασικών, είναι αυτοί 

που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή διαδικτυακών λογαριασμών, διευθύνσεων και 

άλλων δραστηριοτήτων του Web, όπως αντιλαμβανόμαστε μετά την ανάγνωση του 

επίσημου ιστότοπου του FOAF Vocabulary.  

3.5.2 Organization Ontology (Org) 

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της κοινότητας W3C, στόχος της συγκεκριμένης 

οντολογίας είναι να υποστηρίξει την ανοιχτή δημοσίευση πληροφοριών, που αφορούν 

οργανισμούς τόσο ιδιωτικούς, όσο και δημόσιους. Σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την 

παρουσίαση των όρων που αφορούν οργανισμούς και σχετίζονται με:  

 Οργανωτική διάρθρωση 

o Έννοιες των οργανισμών 

o Διάσπαση σε μικρότερους οργανισμούς και ενότητες 

o Σκοποί, στόχοι και κατάταξη οργανισμών 

 Διάρθρωση αναφορών 

o Αριθμός μελών και εκθέσεις αναφοράς μέσα στον οργανισμό 

o Ρόλοι, θέσεις εργασίας και σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών 

 Πληροφορίες τοποθεσίας 

o Εγκαταστάσεις ή διαδικτυακές σελίδες 

 Ιστορία του οργανισμού (συγχώνευση, μετονομασία κλπ) 

 

Η βασική κλάση της οντολογίας, όπως περιγράφεται στο "The Organization 

Ontology" (2014) είναι η org:Organization, η οποία αναπαριστά το σύνολο κάποιων 

ανθρώπων που οργανώνονται σε μια κοινωνική, εμπορική ή πολιτική κοινότητα με 

κοινό σκοπό και λόγο ύπαρξης, που επεκτείνεται πέρα από το σύνολο στο οποίο 

ανήκουν. Στην υποκλάση org:FormalOrganization περιλαμβάνονται οι οργανισμοί που 

αναγνωρίζονται παγκόσμια, έχοντας συγκεκριμένες νομικές δικαιοδοσίες, σχετικά 

δικαιώματα και αντίστοιχες ευθύνες. Τέτοια παραδείγματα οργανισμών είναι μια 

εταιρεία, μια φιλανθρωπική οργάνωση, η κυβέρνηση ή η εκκλησία. 

Για να καθιερωθούν οι ιεραρχικοί δεσμοί μεταξύ των οργανισμών 

χρησιμοποιούνται οι σχέσεις org:subOrganizationOf και org:hasSubOrganization. Με 
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σχέση ιεραρχίας μπορούν να συνδεθούν και οργανισμοί που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία, δηλαδή οι  org:FormalOrganizations μπορούν να περιέχουν 

org:FormalOrganizations. Σε κάποιες περιπτώσεις, φυσικά, ένας οργανισμός που ανήκει 

σε κάποιο άλλο, μπορεί να θεωρείται και αυτόνομος. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι 

χρήσιμο να αναφερόμαστε σε τμήματα ή ενότητες του οργανισμού, όπως για 

παράδειγμα το τμήμα πληροφορικής μιας εταιρείας, τα οποία έχουν νόημα μόνο στο 

πλαίσιο του οργανισμού που τα περιέχει (org:OrganizationUnit). Οι αντίστοιχες σχέσεις 

μεταξύ οργανισμού και τμήματος είναι οι org:hasUnit και org:unitOf. 

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμο οι οργανισμοί να ταξινομούνται. Τους 

τρόπους ταξινόμησης το λεξιλόγιο ORG τους καλύπτει εύκολα με την ιδιότητα 

org:classification, που χρησιμοποιεί κάποιο SKOS εννοιολογικό σχήμα, ανάλογο πάντα 

με την ταξινόμηση.  

Όσον αφορά τη σχέση των ανθρώπων με τους οργανισμούς, ο απλούστερος 

τρόπος που προσφέρεται από το λεξιλόγιο είναι η σχέση org:memberOf και 

org:hasMember ή πιο συγκεκριμένα org:headOf. Για τους ανθρώπους της επιχείρησης 

που έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και θέση σ’ αυτή, χρησιμοποιούνται οι κλάσεις 

org:Role και org:Post.  

Σημαντικό μέρος ενός οργανισμού αποτελεί κι η ιστορία του, γι’ αυτό το λόγο 

υπάρχει και η οντότητα org:ChangeEvent που δηλώνει τα γεγονότα που συνέβησαν και 

κάτι προέκυψε, άλλαξε, δημιουργήθηκε κοκ. Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις 

τοποθεσίες της επιχείρησης υπάγονται στην κλάση Site με τις αντίστοιχες σχέσεις που 

παρέχονται από την οντολογία. Όλη η παραπάνω ανάλυση του μοντέλου προκύπτει 

από τον επίσημο ιστότοπο του λεξιλογίου με συγγραφέα τον Dave Reynolds. 

Ένα ακόμη πιο συγκεκριμένο λεξιλόγιο οργανισμών είναι το RegOrg, που 

αναλύεται στο "Registered Organization Vocabulary" (2013) και αναφέρεται στους 

οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πάρει την ιδιότητα της νομικής οντότητας μέσω μιας 

επίσημης διαδικασίας σε κάποιο εθνικό ή περιφερειακό μητρώο. Εστιάζει αποκλειστικά 

στη συγκεκριμένη κατηγορία οργανισμών και αποκλείει φυσικά πρόσωπα, εικονικούς 

οργανισμούς και άλλους τύπους νομικών οντοτήτων ή “Agents” που μπορούν να 

δράσουν. 

http://www.w3.org/TR/vocab-org/#org:FormalOrganization
http://www.w3.org/TR/vocab-org/#org:FormalOrganization
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Περιέχει ένα κλάσεις και ιδιότητες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις 

τυπικές καταγεγραμμένες λεπτομέρειες από τα μητρώα των επιχειρήσεων. Με τον 

τρόπο αυτό, διευκολύνεται οποιαδήποτε συναλλαγή πληροφοριών γίνεται μεταξύ 

αυτών των οργανισμών, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

μητρώων που καταγράφονται και δημοσιεύονται από την μία επιχείρηση στην άλλη 

(Phil Archer, Marios Meimaris, Agisilaos Papantoniou (2013)). 

Η διαφορά στα δύο αυτά λεξιλόγια, όπως αναφέρεται και στα επίσημα έγγραφά 

τους ("The Organization Ontology" & "Registered Organization Vocabulary"), είναι ο 

τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα αναγνωριστικά. Πιο συγκεκριμένα, στην οντολογία 

ORG, ένα οργανισμός μπορεί να έχει ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό. Για την 

οντολογία RegOrg, όμως, το αναγνωριστικό έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία, γιατί 

εκδίδεται από την αρμόδια για την καταχώρηση αρχή. Η τελευταία χρησιμοποιεί την 

ADMS κλάση Identifier για να επιτρέψει να γίνονται δηλώσεις με ανόμοιο τρόπο απ’ 

αυτό της ORG. Λαμβάνοντας δεδομένα για έναν καταχωρημένο οργανισμό είναι πιθανό 

να παραχθεί ένα αναγνωριστικό org:identifier, αλλά το αντίστροφο δε γίνεται.  

Κατά τ’ άλλα, η rov: RegisteredOrganization είναι υποκλάση της αντίστοιχης org: 

FormalOrganization και οι ιδιότητες rov: orgType , rov: orgStatus και rov: 

orgActivity είναι υπο-ιδιότητες της αντίστοιχης org: classification (Registered 

Organization Vocabulary, 2013). Επομένως, η βασική διαφορά στις οντολογίες είναι ο 

τρόπος αντιμετώπισης του αναγνωριστικού. 

3.5.3 Dublin Core Schema 

Το Dublin Core Schema, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τη Wikipedia, 

είναι ένα σύνολο από όρους λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

διαδικτυακούς, φυσικούς, ψηφιακούς πόρους και έργα τέχνης. Το σύνολο των όρων 

βρίσκεται στον ιστότοπο του Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). 

Κάθε όρος του λεξιλογίου χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρεται στο επίσημο 

έγγραφο "DCMI Metadata Terms", με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον:  

 Name: Η επισυναπτόμενη ένδειξη στο URI του DCMI namespace, ώστε να 

δημιουργηθεί το URI του όρου. 
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 Label: Μία ετικέτα εύκολα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο που ανατίθεται 

στον όρο. 

 URI (Uniform Resource Identifier): Χαρακτηρίζει μοναδικά τον όρο. 

 Definition: Ο εννοιολογικός ορισμός του όρου. 

 Type of term: Ο τύπος του όρου σύμφωνα με το DCAM (DCMI Abstract 

Model). 

Όπως καταλαβαίνουμε από το έγγραφο "DCMI Abstract Model" αλλά και την 

παρουσίαση του Pete Johnston (2007), το DCAM περιλαμβάνει τους κανόνες/ μοντέλα 

και τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούν οι πόροι, οι περιγραφές και το λεξιλόγιο 

του DCMI, έτσι ώστε τα URIs που παράγονται να είναι μοναδικά και να 

αντιπροσωπεύουν αυτό και μόνο τον όρο. 

Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται, όπου είναι εφικτό, για τους όρους με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά (DCMI Abstract Terms, 2012): 

 Comment: Πρόσθετη πληροφορία για τον όρο και τη χρήση του. 

 See: Πιστοποιημένα έγγραφα που σχετίζονται με τον όρο. 

 References: Πηγές που αναφέρονται στα σχόλια και τον ορισμό του όρου. 

 Refines: Μία ιδιότητα της οποίας ο όρος αποτελεί υπο-ιδιότητα, δηλαδή 

«ανήκει» σε αυτήν ως υποκατηγορία της. 

 Broader Than: Ο όρος είναι υπερ-κλάση της κλάσης με την οποία συνδέεται, 

δηλαδή, όπως δηλώνεται και από την ονομασία της ιδιότητας, ο όρος είναι 

ευρύτερος από κάποιον άλλο. 

 Narrower Than: Το αντίστροφο της παραπάνω ιδιότητας (Broader Than).  

 Has Domain: Ο όρος περιγράφει τα στιγμιότυπα που ανήκουν σε κάποια 

κλάση.  

 Has Range: Ο όρος περιγράφει τα στιγμιότυπα που έχουν κάποια τιμή. 

 Member Of: Ένα σύνολο πόρων στους οποίους ανήκει (είναι μέλος) και ο 

συγκεκριμένος όρος. 

 Instance Of: Με την ιδιότητα δηλώνεται πως ο όρος αποτελεί στιγμιότυπο 

μιας κλάσης. 

 Version: Αναφέρει μια ειδική ιστορική περιγραφή του όρου. 

 Equivalent Property: Αναφέρεται μια ισοδύναμη ιδιότητα του όρου. 
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Για ευκολία, οι όροι URIs που προσδιορίζονται και διαχειρίζονται από το DCMI 

είναι κατηγοριοποιημένοι σε συλλογές, γνωστές ως DCMI namespaces. Οι συλλογές 

αυτές παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το διαδικτυακό έγγραφο "DCMI Abstract 

Terms". 

http://purl.org/dc/terms/: Το URI για όλες τις ιδιότητες, τις κλάσεις και τα 

σχήματα κωδικοποίησης που υπάρχουν στο DCMI. 

http://purl.org/dc/dcmitype/: Το URI που αφορά τις κλάσεις στο DCMI Type 

Vocabulary. 

http://purl.org/dc/dcam/: To URI της συλλογής των όρων που χρησιμοποιούνται 

στο DCMI Abstract Model. 

http://purl.org/dc/elements/1.1/: To URI της συλλογής των κληροδοτημένων 

ιδιοτήτων που συνθέτουν το Dublin Core Metadata Element Set. 

Σύμφωνα με την ομάδα συγγραφής της κοινότητας του dublincore.org, όλες οι 

μελλοντικές συλλογές URIs, όπως για παράδειγμα κάποια επιπρόσθετα λεξιλόγια DCMI, 

θα πρέπει να συμμορφώνονται στο πρότυπο http://purl.org/dc/namespace_label/ και μαζί 

με τις υπόλοιπες υφιστάμενες θα πρέπει να περιέχονται στη δήλωση των μοναδικών 

αναγνωρισμένων URIs του DCMI. Η δήλωση των όρων θα είναι διαθέσιμη σε μορφή 

επεξεργασίας από μηχάνημα. 

Το Dublin Core, όπως αναφέρουν τα λήμματα της Wikipedia, είναι από τα πιο 

διαδεδομένα πρότυπα, χρησιμοποιείται για πολλαπλούς λόγους και για την υλοποίησή 

του χρησιμοποιούνται οι XML και RDF συντάξεις. Αρχικός σκοπός χρήσης του είναι η 

απλή περιγραφή πόρων. Έπειτα, συνδυάζει λεξιλόγια μεταδεδομένων που είναι 

βασισμένα σε διαφορετικά πρότυπα και παρέχει διαλειτουργικότητα στα λεξιλόγια 

μεταδεδομένων των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και των εφαρμογών του 

σημασιολογικού ιστού. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο, αποτελείται από δύο επίπεδα, το Simple Dublin Core, 

που περιέχει 15 στοιχεία για την περιγραφή των τεκμηρίων και το Qualified Dublin Core, 

το οποίο χρησιμοποιεί τα επιπλέον στοιχεία Audience, Provenance, RightsHolder. Το 

δεύτερο, επίσης, δίνει την δυνατότητα εισαγωγής προσδιοριστών (qualifiers), ώστε να 

διευκολύνεται η αναζήτηση (Wikipedia - Dublic Core). 

http://el.wikipedia.org/wiki/XML
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RDF&action=edit&redlink=1
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Το Dublin Core Metadata Element Set, σύμφωνα με το ομώνυμο επίσημο έγγραφο 

που το αναλύει, είναι ένα λεξιλόγιο με δεκαπέντε (15) ιδιότητες για χρήση που αφορά την 

περιγραφή πόρων. Τα δεκαπέντε (15) στοιχεία του Dublin Core που περιγράφονται σ’ 

αυτό το πρότυπο είναι μέρος του DCMI, που αποτελεί ένα μεγαλύτερο λεξιλόγιο 

μεταδεδομένων και τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

στοιχεία και η χρήση τους, όπως αυτά υπάρχουν στο Dublin Core Metadata Element Set 

(Version 1.1). 

 Title: Το όνομα/ τίτλος που δίνεται στον πόρο, συνήθως από το δημιουργό του 

(Creator). 

 Creator (Συγγραφέας/ Δημιουργός): Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια 

υπεύθυνος για την δημιουργία του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. 

Παραδείγματα δημιουργών αποτελούν οι συγγραφείς σε περίπτωση γραπτών 

κειμένων και οι καλλιτέχνες, οι φωτογράφοι, ή οι εικονογράφοι σε περίπτωση 

οπτικών πόρων. 

 Subject (Θέμα και keywords): Τυπικά, το θέμα θα εκφράζεται ως λέξεις - 

κλειδιά ή φράσεις, που περιγράφουν το θέμα ή το περιεχόμενο του πόρου. 

 Description: Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχομένου του πόρου, που περιέχει 

περιλήψεις όταν το αντικείμενο είναι γραπτό κείμενο ή περιγραφές 

περιεχομένων στην περίπτωση οπτικών πόρων. 

 Publisher: Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιμο τον πόρο στην παρούσα 

μορφή, όπως ένας εκδοτικός οίκος, ένα τμήμα πανεπιστημίου, ή μία συνεταιρική 

οντότητα. 

 Contributor: Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που έχει συμβάλει σημαντικά 

πνευματικά στον πόρο, αλλά η συνεισφορά του είναι δευτερεύουσα σε σχέση με 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό προσδιορίζεται από την ιδιότητα του 

Creator. Τέτοια παραδείγματα είναι ο εκδότης, ο μεταφραστής ή ο 

εικονογράφος. 

 Date: Μία ημερομηνία σχετική με τη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα του 

πόρου, ή ενός άλλου γεγονότος στον κύκλο ζωής του πόρου. 

 Type: Η κατηγορία του πόρου, δηλαδή αν είναι ιστοσελίδα, μυθιστόρημα, 

ποίημα, αναφορά εργασίας, τεχνική αναφορά, έκθεση ή λεξικό. Η συγκεκριμένη 

ιδιότητα επιλέγεται από ένα συγκεκριμένο σε αριθμό σύνολο όρων ή ένα 

επίσημο ταξινομικό σχήμα. 
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 Format: Η μορφή των δεδομένων του πόρου που χρησιμοποιείται για να 

πιστοποιήσει το software και πιθανόν το hardware που μπορεί να χρειαστεί για 

την έκθεση ή την λειτουργία της πηγής, που επίσης επιλέγεται από ένα 

απαριθμημένο σύνολο όρων. 

 Identifier: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό του πόρου, όπως URLs, URNs, ή ISBN 

(International Standard Book Numbers). 

 Source: Αυτό το στοιχείο μπορεί να περιέχει την ημερομηνία, τον δημιουργό, 

τον κωδικό ή άλλα δεδομένα για έναν δεύτερο πόρο, όταν θεωρείται σημαντικό 

για την πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τον πρώτο.  

 Language: Η γλώσσα στην οποία υφίσταται το πνευματικό περιεχόμενο του 

πόρου. 

 Relation: Εκφράζει τη σχέση μεταξύ δύο πόρων. Παραδείγματα σχέσεων είναι 

μια διαφορετική έκδοση ενός στοιχείου (IsVersionOf), μία μετάφρασή του 

(IsBasedOn), ένα κεφάλαιο (IsPartOf) ή η μορφή δεδομένων μίας εικόνα 

(IsFormatOf). Οι σχέσεις αυτές επιλέγονται από ένα απαριθμημένο σύνολο 

όρων. 

 Coverage: Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευματικού περιεχομένου 

του πόρου. 

 Rights: Είτε η δήλωση καθ’ εαυτή των δικαιωμάτων χρήσης, είτε ένας κωδικός 

που οδηγεί σε κάποια δήλωση ή ένας κωδικός που οδηγεί σε υπηρεσία παροχής 

πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του πόρου. 

 

3.5.4 SKOS- Simple Knowledge Organization System 

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του λεξιλογίου, το SKOS αποτελεί ένα πρότυπο 

λεξιλόγιο για το διαμοιρασμό δεδομένων που γεφυρώνει διαφορετικά πεδία γνώσης, 

τεχνολογίας και εφαρμογής  (http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html). 

Ακολουθώντας τους ορισμούς των Birger Hjørland (2001) και της επίσημης 

σελίδας του SKOS, τα συστήματα οργάνωσης της γνώσης (Knowledge Organization 

System) είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν μεγάλοι οργανισμοί για να οργανώσουν τις 

τεράστιες συλλογές από αντικείμενα και πληροφορίες που διαθέτουν, όπως βιβλία, 

παρουσιάσεις, έργα τέχνης στα μουσεία ή έννοιες. Πολλά τέτοια συστήματα υπάρχουν 

πλέον, ειδικότερα στην επιστήμη των βιβλιοθηκών όπως «θησαυροί», συστήματα 

ταξινομήσεων, θεμάτων στις επικεφαλίδες και λοιπά. Το SKOS σύστημα μοντελοποιεί τις 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
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κοινές και διαμοιρασμένες οπτικές όλων αυτών των υφιστάμενων συστημάτων, 

εστιάζοντας στο «θησαυρό». 

Συνεχίζοντας την ανάγνωση του SKOS Simple Knowledge Organization System 

Namespace Document, διαπιστώνουμε ότι το λεξιλόγιο σχεδιάστηκε με σκοπό την 

παροχή ενός τρόπου διοχέτευσης των υπαρχόντων συστημάτων στο σημασιολογικό Ιστό 

με χαμηλό κόστος, αλλά και την παροχή μίας γλώσσας μοντελοποίησης ελαφριάς και 

διαισθητικής εννοιολογικά, για την ανάπτυξη νέων Knowledge Organization Systems. To 

SKOS, όπως αναφέρεται στην πηγή μας, βασίζεται στο RDF πλαίσιο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί με επίσημες γλώσσες, όπως για παράδειγμα η 

OWL.Σημαντικό είναι ότι παρέχει τον απαραίτητο σύνδεσμο μεταξύ του αυστηρού 

λογικού φορμαλισμού των οντολογιών και του χαοτικού, ανεπίσημου και ασθενώς 

δομημένου κόσμου των συνεργατικών εργαλείων του Web. 

Προχωρώντας, γίνεται σαφές από τους συγγραφείς ότι, σε γενικές γραμμές, στο 

SKOS οι εννοιολογικοί πόροι μπορούν να ορίζονται με URIs, να επισημαίνονται με 

συμβολοσειρές σε μία ή περισσότερες φυσικές γλώσσες, καθώς και να τεκμηριώνονται 

με πολλούς τύπους σημειώσεων και εγγράφων. Βασική είναι η δυνατότητα των εννοιών 

να σχετίζονται σημασιολογικά η μία με την άλλη πληροφορία χωρίς επίσημες ιεραρχίες 

και συνδεδεμένα δίκτυα και να συγκεντρώνονται σε εννοιολογικά μοντέλα.  

Όσον αφορά το SKOS Vocabulary πιο αναλυτικά, για να παρουσιαστούν οι πόροι 

χρησιμοποιούνται τα URIs και για να οριστούν οι σχέσεις χρησιμοποιούνται RDF τύποι 

σχέσεων (Alistair Miles & Sean Bechhofer, 2009). Όλη η παρακάτω ανάλυση του 

λεξιλογίου, καθώς και τα παραδείγματα που ακολουθούν, βρίσκονται στο διαδικτυακό 

κείμενο που αποτελεί την επίσημη τελευταία έκδοση του SKOS. 

Με τον όρο skos:Concept, δηλώνεται ότι ο όρος που περιγράφεται αποτελεί μια έννοια. 

Έτσι, με τη φράση ex:animals rdf:type skos:Concept δηλώνουμε ότι τα η λέξη "ζώα" 

(ex:animals) είναι (rdf:type) μία έννοια (skos:Concept). Το πρόθεμα ex είναι από το 

λεξιλόγιο Example, που χρησιμοποιείται για την περιγραφική μοντελοποίηση 

παραδειγμάτων. 

Οι ετικέτες (labels) στην οντολογία αναφέρονται στις φυσικές περιγραφές του όρου. 

Υπάρχουν 3 διαφορετικές υποκατηγορίες ετικετών (rdfs:label): 

i. skos:prefLabel, που είναι η προτιμώμενη ετικέτα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο 

προτιμάται να παρουσιάζεται η έννοια. Χρησιμοποιείται ως «περιγραφή» στα 

ευρετήρια και πρέπει να είναι μοναδική. Είναι πιθανές οι διαφορετικές μορφές σε 
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διαφορετικές γλώσσες και χρησιμοποιείται, επίσης, για να μην είναι διφορούμενα 

παρουσιασμένη μία έννοια στα συστήματα οργάνωσης γνώσης και τις εφαρμογές 

τους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να μη χρησιμοποιείται η ίδια προτιμώμενη 

ετικέτα (skos:prefLabel) σε δύο έννοιες του ίδιου συστήματος. 

Στο προηγούμενο παράδειγμα θα συμπληρώναμε, λοιπόν: 

ex:animals rdf:type skos:Concept;  

skos:prefLabel "animals"; 

skos:prefLabel "animals"@en; 

skos:prefLabel "animaux"@fr. 

Με την παραπάνω περιγραφή δίνεται η προτιμώμενη ετικέτα για την έννοια «ζώα» στην 

αγγλική και γαλλική γλώσσα. 

ii. skos:altLabel, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εναλλακτικές ετικέτες των εννοιών, 

όταν η ίδια έννοια μπορεί να παρουσιαστεί και με άλλες συνώνυμες λέξεις. 

Επίσης, μπορεί να είναι ακρώνυμο, ή σχεδόν συνώνυμο μιας έννοιας. 

Στο παράδειγμά μας προσθέτουμε τα: 

ex:animals rdf:type skos:Concept; 

skos:altLabel "creatures"@en; 

skos:altLabel "créatures"@fr. 

Με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη έννοια μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη «πλάσματα», που θα έχει ουσιαστικά το ίδιο νόημα. 

iii. skos:hiddenLabel, οι οποίες αποτελούν τις κρυφές ετικέτες, που το ευρετήριο έχει 

αποθηκευμένες και αναφέρονται στην περιγραφή της έννοιας, αλλά δεν είναι 

ορατές στον απλό χρήστη. Τέτοιες ετικέτες μπορούν να είναι οι ανορθόγραφες 

εκδοχές μίας έννοιας. 

Για παράδειγμα, παρακάτω φαίνονται οι γαλλικές ετικέτες της έννοιας «ζώα» με τη σειρά 

που αναφέρθηκαν. 

ex:animals rdf:type skos:Concept; 

skos:prefLabel "animaux"@fr; 

skos:altLabel "bêtes"@fr; 

skos:hiddenLabel "bets"@fr. 

ex:animals rdf:type skos:Concept; 

skos:prefLabel "animals"@en; 

skos:narrower ex:mammals. 
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και 

ex:mammals rdf:type skos:Concept; 

skos:prefLabel "mammals"@en; 

skos:broader ex:animals. 

3.5.5 Academic Institution Internal Structure Ontology (aiiso) 

Σύμφωνα με το LOV η συγκεκριμένη οντολογία παρέχει κλάσεις και οντότητες για την 

περιγραφή της εσωτερικής οργανωτικής δομής ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Η 

οντολογία AIISO έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνεργασία, με τις οντολογίες 

(http://purl.org/vocab/participation/schema), FOAF (http://xmlns.com/foaf/0.1/) και aiiso 

(http: // κελάρυσμα .org / vocab / aiiso-ρόλους / σχήμα) για να περιγράψει τους ρόλους 

που παίζουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα ίδρυμα. 

Δημιουργεί της οντολογίας αυτής είναι οι Nadeem Shabir και Rob Styles. Το URI της 

οντολογίας aiiso είναι το , http://purl.org/vocab/aiiso/schema#. Οι κλάσεις που μας 

ενδιαφέρουν είναι οι: 

 Class: Course. Η κλάση αυτή αντιπροσωπεύει τα μαθήματα ενός οργανισμού 

όπως το Πανεπιστήμιο. 

 Class: Department. Η κλάση αυτή αναφέρεται σε ένα σύνολο ανθρώπων που 

αποτελούν ένα τμήμα του οργανισμού. 

 Class: Faculty. Αυτή η κλάση αναφέρεται σε ένα τμήμα του πανεπιστημίου  

 Class: School. Με την κλάση αυτή αναφερόμαστε σε μία σχολή ενός 

πανεπιστημίου. 

Ας δούμε τώρα και τις οντότητες που μας ενδιαφέρουν. 

 Property: part_of. Η οντότητα αυτή συνδέει  οργανισμούς μεταξύ τους σε 

περίπτωση που ο ένας αποτελεί μέρος του άλλου. 

 Property: teaches. Αυτή η οντότητα συνδέει κάποιον καθηγητή με τον οργανισμό 

του Πανεπιστημίου. 
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Εικόνα 3 Συνδέσεις aiiso 

3.5.6 Teaching Core Vocabulary Specification 

Σύμφωνα  με το LOV η οντολογία αυτή, αποτελεί μία βοηθητική οντολογία όπου έχει 

σκοπό την διασύνδεση των καθηγητών με άλλες οντότητες του πανεπιστημίου. Για την 

εργασία μας η οντολογία αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αναφέρεται 

αποκλειστικά στην διδασκαλία, η οποία αποτελεί τον σκοπό του κάθε πανεπιστημίου. 

Παρακάτω θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης του λεξιλογίου αυτού (Institute for 

Geoinformatics in Muenster) 

@prefix tisc: <http://observedchange.com/tisc/ns#>. 

@prefix ical: <http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#>. 

@prefix GE: <http://www.w3.org/2002/12/cal/tzd/Germany/Berlin#>. 

@prefix teach: <http://linkedscience.org/teach/ns#>. 

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>. 

@prefix aiiso: <http://purl.org/vocab/aiiso/schema#>. 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>. 

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>. 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

 

<http://data.uni-muenster.de/context/csa/course/197> 

        rdf:type       aiiso:Course; 

        teach:academicTerm "WS 2011/2012"; 

        teach:bookingNumber "142256"^^xsd:int; 

        teach:courseDescription "BSc Studierenden koennen diesen Kurs im Modul 

[...]."@de; 
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        teach:courseTitle "Study Project: Open Floor Map"@en; 

        teach:ects "5"^^xsd:int; 

        teach:studentGroup <http://data.uni-muenster.de/context/csa/group/197>; 

        teach:teacher <http://data.uni-muenster.de/context/csa/teacher/ChristianKray>; 

        teach:weeklyHours "2"^^xsd:int; 

        owl:sameAs <http://data.uni-muenster.de/context/csa/course/197>; 

        foaf:homepage <http://data.uni-muenster.de/context/csa/course/197>; 

        teach:module <http://data.uni-muenster.de/context/csa/module/123>; 

        teach:studyProgram <http://data.uni-muenster.de/context/csa/studyprogram/1234>; 

        teach:deadlineDraftReport "2012-06-10T23:59:59"^^xsd:dateTime; 

        teach:deadlineFinalReport "2012-06-30T23:59:59"^^xsd:dateTime; 

        teach:deadlineReviewReport "2012-06-20T23:59:59"^^xsd:dateTime; 

        teach:notArrangedAt "2012-06-19"^^xsd:date; 

        teach:grading "Grading of the seminar is as follows: 1/3 for the seminar work, 1/3 

for the opponent work and presentation of the own work, 1/3 for the active 

participation."@en; 

        teach:nextReading <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Indoor_Mapping>; 

        teach:arrangedAt [ 

                rdf:type       ical:Vevent; 

                ical:byday "TH"^^xsd:string; 

                ical:freq "WEEKLY"^^xsd:string; 

                ical:interval "1"^^xsd:int; 

                ical:summary "Study Project: Open Floor Map (weekly meeting) "@en; 

                teach:room <http://data.uni-

muenster.de/context/page/cris/rooms/ifgi/seminarroom>; 

                teach:building <http://data.uni-

muenster.de/context/page/cris/addresses/48151/WeselerStr253>; 

                ical:dtend "2012-04-05T16:00:00"^^GE:tz; 

                ical:dtstart "2012-06-12T14:00:00"^^GE:tz; 

                tisc:locatedAt "51.941269,7.610532" ]; 

                ical:uid "2012-06-12T16: 95-69-1-7@lod"; 

        teach:arrangedAt [ 

                rdf:type       ical:Vevent; 
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                ical:byday "WE"^^xsd:string; 

                ical:freq "WEEKLY"^^xsd:string; 

                ical:interval "1"^^xsd:int; 

                ical:summary "Study Project: Open Floor Map (Theory part) "@en; 

                teach:room <http://data.uni-muenster.de/context/page/cris/rooms/ifgi/cippool>; 

                teach:building <http://data.uni-

muenster.de/context/page/cris/addresses/48151/WeselerStr253>; 

                ical:dtend "2012-04-04T12:00:00"^^GE:tz; 

                ical:dtstart "2012-06-11T10:00:00"^^GE:tz; 

                tisc:locatedAt "51.941269,7.610532" ]; 

 

3.5.7 Reference Description Framework 

Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στην εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού (world 

wide web) είναι η αυτοματοποίησή του, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεται όσα 

καταλαβαίνει και επιθυμεί να αναζητήσει ένας άνθρωπος. Δεύτερο πρόβλημα που 

δυσχεραίνει την κατάσταση είναι ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που πρέπει να 

διαχειρίζεται. Μια λύση που προτάθηκε είναι η χρήση μεταδεδομένων, δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και τον ορισμό άλλων δεδομένων.  

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική, δημιουργήθηκε το  Reference Description 

Framework, που αποτελεί ένα πλαίσιο με σκοπό την αναπαράσταση πληροφοριών στον 

Ιστό. Το RDF είναι ένα θεμέλιο για την επεξεργασία των μεταδεδομένων και παρέχει 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών που ανταλλάσσουν πληροφορίες κατανοητές 

για τα μηχανήματα του Ιστού. Μερικοί τομείς εφαρμογής του πλαισίου είναι:  

 η αναζήτηση πόρων, ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητες των μηχανών 

αναζήτησης του Ιστού,  

 η καταγραφή σε καταλόγους, με την οποία μπορεί να περιγράψει το περιεχόμενο 

και τις διαθέσιμες σχέσεις σε κάποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή ψηφιακή 

βιβλιοθήκη,  

 η χρήση από Intelligent Software Agents, δηλαδή από προγράμματα και 

λογισμικά που έχουν τη δυνατότητα να «παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις». 

 η αξιολόγηση περιεχομένου, όπου το RDF χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

συλλογών με σελίδες που αναπαριστούν ένα λογικό έγγραφο, για την περιγραφή 
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των δικαιωμάτων μίας σελίδας, αλλά και την έκφραση των προτιμήσεων 

ιδιωτικότητας ενός χρήστη, όπως και τις πολιτικές ιδιωτικότητας ενός ιστότοπου.  

Ο ευρύτερος στόχος του πλαισίου είναι να ορίσει ένα μηχανισμό περιγραφής 

πόρων που να είναι ανεξάρτητος από πεδία εφαρμογής και θα ταιριάζει το ίδιο εύκολα σε 

όλα.  

Σημαντικό για την κατανόηση του ορισμού των μεταδεδομένων είναι ότι το σύστημα 

κλάσεων που ακολουθεί το RDF μοιάζει πολύ με τον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό. Ένα σύνολο κλάσεων αποτελεί ένα σχήμα (schema). Οι κλάσεις 

οργανώνονται ιεραρχικά και προσφέρεται επεκτασιμότητα μέσω της κληρονομικότητας. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι κάθε έκφραση του πεδίου μπορεί να είναι ισοδύναμη με μία 

άλλη, μόνο αν οι αναπαραστάσεις των δεδομένων τους είναι οι ίδιες. 

Οι τρεις βασικοί τύποι αντικειμένων του μοντέλου δεδομένων είναι:  

 Οι πόροι (Resources), που αποτελούν όλα τα «πράγματα» που περιγράφονται 

από τις εκφράσεις του RDF. Ένας πόρος μπορεί να είναι μία ιστοσελίδα, ένα 

μέρος μιας ιστοσελίδας, μία συλλογή από σελίδες, όπως ένα ολόκληρο site, 

αλλά και ένα αντικείμενο που μπορεί να μην είναι προσβάσιμο μέσω του 

Web. Όλοι οι πόροι αυτοί ονομάζονται πάντοτε με ένα URI (Uniform 

Resource Identifier). Το URI είναι ένα αλφαριθμητικό από χαρακτήρες που 

χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιείται το όνομα ενός πόρου. Ουσιαστικά, 

είναι τα μοναδικά αναγνωριστικά των πόρων στο Web. 

 Οι ιδιότητες (Properties), οι οποίες είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, 

μία συγκεκριμένη ιδιότητα ή σχέση που περιγράφει έναν πόρο. Κάθε ιδιότητα 

έχει ένα ειδικό νόημα και μια συγκεκριμένη σημασία, ορίζει τις επιτρεπόμενες 

τιμές, τους τύπους των πόρων που περιγράφει και τις σχέσεις της με τις 

υπόλοιπες ιδιότητες.  

 Οι δηλώσεις, που αποτελούνται από ένα συγκεκριμένο πόρο, μία ιδιότητα και 

την τιμή της ιδιότητας αυτής. Αυτά  είναι και τα τρία μέρη της δήλωσης και 

ορολογικά αποκαλούνται ως «υποκείμενο», «κατηγορούμενο» και 

«αντικείμενο» αντίστοιχα. Η τιμή της ιδιότητας μπορεί να είναι κάποιο 

αλφαριθμητικό, αριθμός και οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεδομένου, ωστόσο 

μπορεί να είναι και μία άλλη ιδιότητα.  
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Για την παρούσα υποενότητα χρησιμοποιήθηκε η πηγή " Resource Description 

Framework (RDF) Model and Syntax Specification " των Ora Lassila και Ralph R. Swick, 

1999. 

 

3.5.8 Resource Description Framework Schema 

Το RDFS παρέχει ένα λεξιλόγιο μοντελοποίησης δεδομένων για τα δεδομένα 

RDF. Αποτελεί μια σημασιολογική επέκταση του RDF και παρέχει μηχανισμούς για την 

περιγραφή των ομάδων με σχετιζόμενους πόρους και τις σχέσεις μεταξύ αυτών. 

Συμπληρώνεται από διάφορα έγγραφα, που περιγράφουν βασικές έννοιες και την 

αφαιρετική σύνταξη του RDF, την επίσημη σημασιολογία του RDF και διάφορες 

συντάξεις RDF, όπως Turtle, TriG και JSON-LD. (RDF Schema 1.1, 2014) 

Η διαφορά του από αυτά τα υπόλοιπα αντικειμενοστραφή συστήματα, όπως 

περιγράφουν οι Dan Brickley & R.V. Guha (2014), είναι ότι δεν ορίζει μια κλάση από τις 

ιδιότητες που μπορεί να έχουν τα στιγμιότυπά της, αλλά περιγράφει τις ιδιότητες με βάση 

τις κλάσεις των πόρων στις οποίες οι ιδιότητες αυτές εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, 

ορίζουμε την ιδιότητα eg:author (συγγραφέας) που έχει πεδίο (domain) ένα έγγραφο 

(eg:Document, όπως ένα βιβλίο) και έχει εύρος (range), δηλαδή ανήκει στην κλάση του 

ατόμου (eg:Person). Αντίθετα, κάποιο κλασικό αντικειμενοστραφές σύστημα τυπικά θα 

όριζε την κλάση που περιγράφει ένα βιβλίο (eg:Book) με βάση τα χαρακτηριστικά που το 

περιγράφουν, δηλαδή το συγγραφέα (eg:author), ο οποίος ανήκει στην κλάση του ατόμου 

(eg:Person). Χρησιμοποιώντας την RDF προσέγγιση είναι εύκολο να ορίζονται συνεχώς 

επιπλέον ιδιότητες με πεδίο κάποιο έγγραφο (eg:Document) και εύρος το άτομο 

(eg:Person), χωρίς να χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της αρχικής περιγραφής αυτών των 

κλάσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε κάθε φορά που δηλώνουμε ένα βιβλίο να 

δίνουμε τα στοιχεία του συγγραφέα, ο οποίος πιθανόν να ήταν ο ίδιος. Σημαντικό όφελος 

της προσέγγισης αυτής είναι το γεγονός ότι επιτρέπεται στον καθένα να επεκτείνει την 

περιγραφή υφιστάμενων πόρων, που αποτελεί βασική αρχιτεκτονική αρχή του web 

σύμφωνα με τον Berners Lee (1998). 

Η γλώσσα Turtle (Terse RDF Triple Language), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

είναι μια σύνταξη παρόμοια του RDFS, η οποία αποτελεί επίσης έναν τρόπο να 

εκφράζονται τα δεδομένα μέσω του Resource Description Framework. Το λεξιλόγιο 

αναπτύχθηκε από τον Dave Beckett και ακολουθεί την ίδια λογική με τη χρήση 

τριπλετών, καθεμία από τις οποίες αποτελούνται, επίσης, από τα τρία μέρη που 
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προαναφέρθηκαν (υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο) και κάθε μέρος εκφράζεται 

από ένα μοναδικό URI. (Wikipedia - Turtle (syntax) & Terse RDF Triple Language, 

2012) 

Οι κυριότεροι όροι που χρησιμοποιούνται σε RDF σχήματα είναι από τα 

υπάρχοντα λεξιλόγια FOAF και Dublin Core. 

Οι πόροι χωρίζονται σε ομάδες που ονομάζονται κλάσεις, οι οποίες περιέχουν 

κάποια μέλη που ονομάζουμε στιγμιότυπα κάθε κλάσης. Οι κλάσεις είναι οι ίδιες πόροι, 

συχνά προσδιορίζονται από URIs και πιθανώς περιγράφονται με τη χρήση κάποιων 

ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, η ιδιότητα rdf:type, χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο 

πόρος που περιγράφει αποτελεί στιγμιότυπο μιας κλάσης. 

Το RDF διακρίνει μια κλάση από το σύνολο των στιγμιότυπών της. Συσχετισμένο 

με κάθε κλάση είναι ένα σύνολο στιγμιότυπων της κλάσης, που αποτελεί επέκτασή της. 

Δύο κλάσεις μπορεί να έχουν το ίδιο σύνολο στιγμιότυπων, αλλά να είναι διαφορετικές, 

δηλαδή να έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Επίσης, μία κλάση μπορεί να είναι μέλος της 

δικής της επέκτασης και μπορεί να αποτελεί στιγμιότυπο του εαυτού της (rdfs:Class). 

Στις υποκλάσεις, εάν μία κλάση Υ είναι υποκλάση της κλάσης Χ (ιδιότητα 

rdfs:subClassOf), τότε όλα τα στιγμιότυπα της Υ είναι στιγμιότυπα και της Χ και η Χ 

ονομάζεται υπερκλάση της Υ. Αυτή η αλληλουχία περιγράφει τον όρο της 

κληρονομικότητας. 

Οι κλάσεις του λεξιλογίου είναι οι παρακάτω: 

 rdfs:Resource 

Οτιδήποτε περιγράφεται από το RDF καλείται πόρος και είναι στιγμιότυπο της 

κλάσης rdfs:Resource. Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις αποτελούν υποκλάσεις της 

συγκεκριμένης και αυτή με τη σειρά της είναι στιγμιότυπο της rdfs:Class. 

 rdfs:Class 

Αυτή είναι η κλάση των πόρων που είναι RDF κλάσεις και αποτελεί στιγμιότυπο 

του εαυτού της, δηλαδή η rdfs:Class είναι στιγμιότυπο της rdfs:Class. 

 rdfs:Literal 

Η κλάση rdfs:Literal είναι αυτή των συμβολοσειρών και των ακεραίων αριθμών, 

αποτελεί στιγμιότυπο των rdfs:Class. rdfs:Literal και υποκλάση της 

rdfs:Resource.  

 rdfs:Datatype 

Αυτή είναι η κλάση των τύπων δεδομένων. Η κλάση είναι τόσο στιγμιότυπο, όσο 

http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
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και υποκλάση της rdfs:Class και κάθε στιγμιότυπο της rdfs:Datatype είναι 

υποκλάση της rdfs:Literal. 

 rdf:Property 

Είναι η κλάση των RDF ιδιοτήτων και αποτελεί στιγμιότυπο της rdfs:Class. 

Όσον αφορά τις ιδιότητες του RDFS, παρατίθενται στη συνέχεια. 

 rdfs:range (P rdfs:range C). Δηλώνει ότι οι τιμές μίας ιδιότητας είναι 

στιγμιότυπα μίας ή περισσότερων κλάσεων. 

 rdfs:domain. Δηλώνει ότι οποιοσδήποτε πόρος έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα 

είναι στιγμιότυπο μιας ή περισσότερων κλάσεων. 

 rdf:type. Δηλώνει ότι ένας πόρος είναι στιγμιότυπο μιας κλάσης. 

 rdfs:label. Παρέχει το όνομα ενός πόρου σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 

μορφή. 

 rdfs:comment. Παρέχει περιγραφή του πόρου σε αναγνώσιμη από τον 

άνθρωπο μορφή. 

Η παραπάνω ανάλυση του λεξιλογίου βρίσκεται στο επίσημο έγγραφο της κοινότητας 

W3C "RDF Schema 1.1" (2014). 

 

3.6 Δημιουργία RDF 
Παραπάνω αναφέραμε πως το RDF, είναι ένα μοντέλο δεδομένων για την περιγραφή 

πόρων με τη χρήση τριπλετών, που έχουν τη μορφή υποκείμενο, κατηγόρημα, αντικείμενο. 

Για να δημοσιευθεί ο γράφος RDF που σχηματίζουν αυτές οι τριπλέτες, είναι απαραίτητη 

η αποτύπωσή τους σύμφωνα με ένα σχήμα σύνταξης. Υπάρχουν αρκετά σχήματα 

σύνταξης, παρακάτω θα δούμε αρκετά από αυτά  

3.6.1 Turtle 

Ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για την δημιουργία των τριπλετών RDF είναι η 

Turtle. Η αναπαράσταση των τριπλετών RDF μπορεί να γίνει και με την  μορφή απλού 

κειμένου κάνοντας χρήση συντομογραφιών. Το αποτέλεσμα είναι εύκολα αναγνώσιμο 

από ανθρώπους και είναι εξίσου απλό για την καταγραφή τριπλετών RDF. Αφού 

δηλωθούν οι συντομογραφίες για τα λεξιλόγια που χρησιμοποιούνται, αναφέρεται μία 

φορά το υποκείμενο, στη γραμμή 4. Ακολουθούν οι επιμέρους ιδιότητες οι οποίες 

διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «ερωτηματικό» (;). Η περιγραφή ολοκληρώνεται με τον 

χαρακτήρα «τελεία» (.). 

http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/#ch_class
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1 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

2 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 

3 

4 <http://www.example.com/person/Μαρία> 

5 rdf:name foaf:Person; 

6 foaf:name "Maria" ; 

7 foaf:age 28 . 

Πίνακας 5 Παράδειγμα Turtle 

 

3.6.2 RDF/JSON 

Αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής τριπλετών RDF στη μορφή JSON η οποία 

χρησιμοποιείται κυρίως από εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού γραμμένες σε JavaScript 

και PHP. Η δημοσίευση δεδομένων RDF σε JSON επιτρέπει τη διαχείρισή τους από 

προγραμματιστές χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετου λογισμικού για τη 

διαχείρισή τους. 

3.6.3 N-Triples 

Αποτελεί ένα υποσύνολο του Turtle, το οποίο προσφέρει λιγότερες συντομογραφίες 

καθώς όλα τα URIs πρέπει να επαναλαμβάνονται σε κάθε τριπλέτα RDF. Αυτό όμως 

αποτελεί και το κύριο πλεονέκτημά του καθώς καταγράφεται μία τριπλέτα σε κάθε 

γραμμή του αρχείου, κάτι που επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη επεξεργασία του 

αρχείου από υπολογιστές. Το N-Triples είναι γνωστό και με το όνομα N3. 

3.6.4 RDFa 

Το RDFa ενσωματώνει τις τριπλέτες RDF στο σώμα των εγγράφων HTML. Αυτός ο 

τρόπος δημοσίευσης έχει το πλεονέκτημα ότι η υπάρχουσα πληροφορία μπορεί να 

εμπλουτιστεί με επισημάνσεις RDFa τροποποιώντας το HTML έγγραφο. Η προσέγγιση 

αυτή αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ελάχιστος έλεγχος 

του περιεχομένου που δημοσιεύεται, όπως για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούνται 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management systems). Για τη διατήρηση 

της διάκρισης μεταξύ των αντικειμένων που περιγράφονται και του εγγράφου 

HTML+RDFa που τα περιέχει, χρησιμοποιείται το λεκτικό about=. 

 

3.6.5 RDF/XML 

Όπως φαίνεται και από την ονομασία, χρησιμοποιείται η σύνταξη της XML21 για την 

καταγραφή των τριπλετών RDF. Η πολύ καλή δομή που προσφέρει η XML ως 
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περιγραφική γλώσσα, έχει καταστήσει το RDF/XML ως το πιο διαδομένο τρόπο 

δημοσίευσης Συνδεδεμένων Δεδομένων η οποία έχει καθοριστεί ως πρότυπο και από το 

W3C. 

3.7  Σύνδεση με Δεδομένα από άλλες πηγές 

Η τέταρτη αρχή, συνιστά τη χρήση υπερσυνδέσμων, όχι μόνο προς έγγραφα, αλλά και 

προς οποιοδήποτε άλλο τύπο αντικειμένων που δημοσιεύεται στον Παγκόσμιο Ιστό. Για 

παράδειγμα, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να συνδέεται με μια τοποθεσία ή μια τοποθεσία 

με μια εταιρεία. Όταν αναφερόμαστε σε Συνδεδεμένα Δεδομένα, οι υπερσύνδεσμοι, 

αποκαλούνται σύνδεσμοι RDF (RDF links) για να διαχωρίζονται με τις υπερσυνδέσεις 

του Παγκόσμιου Ιστού Εγγράφων. 

Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές συνδέσμων RDF: 

1. Σύνδεσμοι συσχέτισης: Υποδεικνύουν τη συσχέτιση αντικειμένων από 

διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως άλλα άτομα, τοποθεσίες, οργανισμού, κλπ.  

2. Σύνδεσμοι ταυτοποίησης: Υποδηλώνουν ότι τα αντικείμενα που συσχετίζονται 

αφορούν στην ίδια έννοια. Υλοποιούνται με τη χρήση της ιδιότητας owl:sameAs η 

οποία δηλώνει ότι το υποκείμενο και το αντικείμενο της τριπλέτας ταυτοποιούν 

τον ίδιο πόρο. 

3. Σύνδεσμοι λεξιλογίων: Συσχετίζουν τους όρους που χρησιμοποιούνται σε ένα 

λεξιλόγιο για την περιγραφή ενός συνόλου δεδομένων με άλλους όρους από 

διαφορετικά λεξιλόγια. Αν και προτείνεται η επαναχρησιμοποίηση λεξιλογίων, 

αποτελεί τακτική η δημιουργία αρχικά ενός νέου λεξιλογίου για τη δημοσίευση 

ενός συνόλου δεδομένων και η διασύνδεσή του με όρους από άλλα λεξιλόγια σε 

μεταγενέστερο στάδιο. Η υλοποίηση αυτών των συνδέσμων πραγματοποιείται με 

τη βοήθεια των ιδιοτήτων owl:equivalentClass, owl:equivalentProperty , 

rdfs:subClassOf και rdfs:subPropertyOf (Heath και Bizer, 2011). 

 

3.8 SPARQL 
Η γλώσσα ερωτημάτων του σημασιολογικού ιστού ονομάζεται SPARQL. Η έκδοση που 

υπάρχει σήμερα είναι η 1.1 από το 2013,πράγμα που δείχνει πως είναι ακόμα νέα γλώσσα 

και η ανάπτυξή της έχει ακόμα δρόμο. Η SPARQL επιτρέπει ερωτήματα σε δεδομένα που 

αναπαρίστανται με το μοντέλο RDF και κατ’ επέκταση σε σύνολα Συνδεδεμένων 
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Δεδομένων. Ουσιαστικά  αποτελεί για τον Σημασιολογικό Ιστό ότι και η γλώσσα SQL 

για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

Η εκτέλεση των ερωτημάτων SPARQL γίνεται σε δεδομένα που υποστηρίζονται από 

υπηρεσία SPARQL. Ο εξυπηρετητής SPARQL περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα SPARQL 

Endpoint μέσω του οποίου δέχεται τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα μεταφέρονται προς το 

SPARQL Endpoint μέσω του πρωτοκόλλου HTTP καθιστώντας έτσι δυνατή την υποβολή 

ερωτημάτων και μέσω απλών φορμών HTML. Δύο από τους πιο δημοφιλής εξυπηρετητές 

SPARQL αποτελούν οι Virtuoso και Fuseki. 

Η δομή των ερωτημάτων της SPARQL μοιάζει πολύ με αυτή της SQL. H σύνταξη της 

SPARQL βασίζεται στις τριπλέπες που δημιουργούνται από την turtle. Παρακάτω θα 

κάνουμε ένα παράδειγμα ερωτήματος SPARQL βασιζόμενο στο παράδειγμα turtle που 

κάναμε στο κεφάλαιο 3.5.1. 

Το ερώτημά μας θα είναι ποια είναι τα ονόματα των μελών της οικογένειας  της Μαρίας. 

1 PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

2 SELECT ?name 

3 FROM <http://example.dataset.com/data.rdf> 

4 WHERE { 

5 ?person a foaf:Person ; 

6 foaf:name “Maria”; 

7 foaf:have ?family. 

8 ?family foaf:name ?name. 

9 } 

10 ORDER BY ?name 

Πίνακας 6 Παράγειγμα SPARQL 

 

Αν δούμε το παραπάνω ερώτημα προσεκτικά θα διαπιστώσουμε πως μοιάζει με ένα 

ερώτημα SQL. 
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3.9 Παραδείγματα Εφαρμογών των Συνδεδεμένων Δεδομένων σε 

Πανεπιστήμια 

Πολλά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο έχουν δημιουργήσει διάφορες χρήσιμες εφαρμογές 

βασιζόμενα στην τεχνολογία των συνδεδεμένων δεδομένων. Κάποια από αυτά έχουν 

εφαρμογές που αφορούν τα δεδομένα του Πανεπιστημίου, υπάρχουν και άλλα που 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν χώρο με 

συνδεδεμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλα τα συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια. Παρακάτω θα δούμε παραδείγματα από  πανεπιστήμια που 

εκμεταλλεύτηκαν την τεχνολογία των Συνδεδεμένων δεδομένων για να καταφέρουν να 

φτιάξουν χρήσιμες εφαρμογές. 

Ένα παράδειγμα πλατφόρμας που συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με στόχο την 

δημοσίευση των δεδομένων τους σε έναν κοινό χώρο είναι το Linked Universities 

http://linkeduniversities.org/index.html. Εδώ μπορούμε να βρούμε πανεπιστήμια από όλη 

την Ευρώπη να δημοσιεύουν τα δεδομένα του με αποτέλεσμα την δημιουργία 

εφαρμογών. 

Ας δούμε πρώτα τι έχει κάνει το , The Open University, UK. Το πανεπιστήμιο αυτό έχει 

δημιουργήσει μία πλατφόρμα όπου έχει δημοσιευμένα τα δεδομένα του, 

http://data.open.ac.uk/ , παρακάτω στην εικόνα 3 βλέπουμε πως είναι η αρχική σελίδα την 

πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων του, The Open University, UK. 

 

 

Εικόνα 4 The Open University, UK 

http://linkeduniversities.org/index.html
http://data.open.ac.uk/
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Από την εικόνα 3 μπορούμε να δούμε τις επιλογές μου μας δίνονται για την επεξεργασία 

των δεδομένων του Πανεπιστημίου. Μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα, να 

κάνουμε δικά μας ερωτήματα SPARQL αλλά και να δούμε κάποια υπάρχοντα 

ερωτήματα. Αυτό που παρατηρούμε είναι πως στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε 

παραδείγματα της μορφής των συνδεδεμένων δεδομένων και όχι κάποια παραδείγματα με 

στατιστικά αποτελέσματα που βγαίνουν από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. 

Στην συνέχεια βλέπουμε την προσπάθεια που έχει κάνει το Aalto University, Finland. Και 

εδώ παρατηρούμε μία πλατφόρμα με ανοιχτά δεδομένα του Πανεπιστημίου που μας 

προσφέρουν απεικόνιση του Πανεπιστημίου Aalto. Στον παρακάτων γράφο βλέπουμε τα 

ποσοστά των μαθημάτων ανά σχολή.των λειτουργιών και των δεδομένων του 

Πανεπιστημίου. Μας δίνει την δυνατότητα να ανακτήσουμε τα δεδομέναν και να τα 

επαχρησιμοποιήσουμε. Ακόμα μπορούμε να εκτελέσουμε ερωτήματα SPARQL. Εδώ 

μπορούμε να δούμε και στατιστικά στοιχεία των δεδομένων. Παρακάτω βλέπουμε στην 

εικόνα 4 ένα παράδειγμα στατιστικών από την σελίδα http://data.aalto.fi/ όπου φιλοξενεί 

τα συνδεδεμένα δεδομένα  

 

Εικόνα 5 Στατιστικά Από Το Πανεπιστήμιο Aalto 

http://data.aalto.fi/
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Το επόμενο Πανεπιστήμιο που θα μελετήσουμε είναι το, University of Southampton. 

Στην σελίδα, http://data.southampton.ac.uk/ ,  που έχουν δημιουργήσει ένα group από 

άτομα του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες που ανέπτυξαν μέλη του 

τμήματος Electronics and Computer Science (ECS) του Πανεπιστημίου έχουν εφαρμογές 

των ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων του Πανεπιστημίου. Στην σελίδα αυτή 

παρατηρούμε πως εκτός από την ανάκτηση των δεδομένων υπάρχουν και άλλες πολύ 

χρήσιμες πληροφορίες που δίνονται σε αυτήν την σελίδα με τρόπο που μπορεί να 

βοηθήσει πολύ τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Ένα παράδειγμα είναι οι χάρτες του 

πανεπιστημίου που έχουν δημιουργηθεί, ακόμα έχει δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο με τα 

τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου. Έχει δημιουργηθεί ακόμα και εφαρμογή για κινητά 

που βοηθάει με τις στάσεις των αστικών. Υπάρχουν και πολλές εφαρμογές ακόμα που 

βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, οπότε μπορούμε στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο να 

παρατηρήσουμε πως γίνεται πολύ καλή χρήση των συνδεδεμένων δεδομένων. Στην 

εικόνα 5 βλέπουμε ένα παράδειγμα του χάρτη που έχει δημιουργηθεί. 

 

Εικόνα 6 University of Southampton Χάρτης 

Ένα ακόμα πολύ καλό παράδειγμα πανεπιστημίου με συνδεδεμένα δεδομένα είναι το 

Universitat Pompeu Fabra. Το πανεπιστήμιο αυτό έχει δημιουργήσει την σελίδα 

http://data.upf.edu/en/main για τα ανοιχτά του δεδομένα. Σε αυτή την σελίδα μπορούμε 

να δούμε πολλά δεδομένα αλλά και στατιστικά αυτών των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι 

ανακτήσιμα σε μορφή Excel και csv.  Υπάρχουν κάποια πολύ ωραία στατιστικά που 

http://data.southampton.ac.uk/
http://data.upf.edu/en/main
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δημιουργήθηκαν από τα δεδομένα του πανεπιστημίου αυτού. Παρακάτω στην εικόνα 6 

βλέπουμε ένα παράδειγμα. 

 

 

 

Εικόνα 7 Στατιστικά του Universitat Pompeu Fabra 

 

Ας δούμε τώρα και την προσπάθεια που έχει κάνει και ένα Ελληνικό πανεπιστήμιο, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το ΑΠΘ έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα 

ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων στην σελίδα http://www.swu.auth.gr/el . Όπως 

αναφέρουν και στην σελίδα του “ Τα ανοικτά δεδομένα του ΑΠΘ μπορούν να 

δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολλές διαφορετικές 

περιοχές, όπως στην διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο, τη συμμετοχή, τη χειραφέτηση, την 

καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

πανεπιστημιακών υπηρεσιών, τη μέτρηση των πολιτικών, την παραγωγή νέων γνώσεων από 

συνδυασμό στοιχείων κ.λπ. Από το Μάρτιο του 2013 , η ιδρυματική ανοικτή πύλη 

δεδομένων του ΑΠΘ. λειτουργεί σε πιλοτική φάση.” Στην σελίδα αυτή μπορούμε να 

ανακτήσουμε τα δεδομένα αλλά και να κάνουμε SPARQL ερωτήματα. Όμως λόγω του 

ότι η προσπάθεια αυτή είναι σε πιλοτική φάση έχουμε να περιμένουμε πολλά ακόμα. 

3.10 Το μοντέλο των πέντε αστέρων 

Ο Tim Berners-Lee, δημιούργησε ένα μοντέλο κατάταξης για την  δημοσίευσης των 

ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων (Berners-Lee, 2010) ώστε να ενθαρρύνει τους 

οργανισμούς και τους δημόσιους φορείς να δημοσιεύσουν τα δεδομένα τους. Το μοντέλο 

για τη δημοσίευση  Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, γνωστό και ως «μοντέλο των πέντε 

http://www.swu.auth.gr/el
http://swu.auth.gr/el/node/154
http://swu.auth.gr/el/node/154
http://swu.auth.gr/el/node/154
http://ckan.auth.gr/
http://ckan.auth.gr/
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αστέρων» αποτελείται από τα 5 στάδια, τα οποία δίνουν και ένα παραπάνω αστεράκι, που 

βλέπουμε παρακάτω. 

 Δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή, κάτω από ανοικτή άδεια (ανοικτά δεδομένα). 

Ένα αστεράκι  

 Δημοσίευση σε δομημένη δομή, αναγνώσιμη από υπολογιστές (πχ. excel αντί για 

σκαναρισμένη εικόνα ενός πίνακα). Δύο αστεράκια   

 Δημοσίευση όπως παραπάνω, αλλά με χρήση ανοικτών μορφών αρχείου (πχ. csv 

αντί για excel). Τρία αστεράκια    

 Δημοσίευση όπως στα παραπάνω, αλλά με χρήση ανοικτών προτύπων του W3C 

(πχ. rdf). Τέσσετα αστεράκια     

 Δημοσίευση όπως στα παραπάνω, προσθέτοντας διασύνδεση με άλλα δεδομένα 

(Συνδεδεμένα Δεδομένα). Πέντε αστεράκια       

 

 

3.11 Διαδικασία Δημοσίευσης δεδομένων 

Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 

τεχνολογίες που είδαμε παραπάνω για την δημοσίευση των δεδομένων. Η δημοσίευση 

ανοιχτών και συνδεδεμένων δεδομένων αποτελεί  μία διαδικασία με ιδιαιτερότητες. 

Απαιτεί της εφαρμογή μιας δομημένης μεθοδολογίας, όπως αυτή του κύκλου ζωής 

Συνδεδεμένων δεδομένων (Auer et al., 2012), όπου ορίζεται μια επαναληπτική διαδικασία 

οκτώ (8) σταδίων για την παραγωγή Συνδεδεμένων Δεδομένων υψηλής ποιότητας. Στην 

τρέχουσα ενότητα παρουσιάζεται η ακολουθία των σημαντικότερων βημάτων που 

απαιτούνται για τη μετατροπή βιβλιογραφικών δεδομένων σε Συνδεδεμένα Δεδομένα. Τα 

βήματα αυτά είναι: 

1. Επιλογή και μοντελοποίηση των δεδομένων 

2.  Μετασχηματισμός σε μορφή RDF 

3.  Εύρεση συνδέσμων 

4.  Δημοσίευση Συνδεδεμένων Δεδομένων 

3.10.1 Επιλογή και μοντελοποίηση των δεδομένων 

Μελετώντας τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, εντοπίζουμε αντικείμενα του πραγματικού 

κόσμου, όπως άτομα, τοποθεσίες, κλπ. Σχεδιάζουμε τα αντικείμενα που εντοπίσαμε και 
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τα συνδέουμε μεταξύ τους βάσει της συσχέτισης που έχουν μεταξύ τους. Είναι καλή ιδέα 

να συμβουλευόμαστε μοντελοποιήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα 

δεδομένα. 

Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για το αν θα συμπεριληφθεί ένα 

σύνολο δεδομένων στη διαδικασία μετατροπής αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των 

συγκεκριμένων δεδομένων, καθώς και στα θέματα προσωπικών δεδομένων που πιθανώς 

απορρέουν από αυτά. Αφενός είναι κρίσιμη η διασαφήνιση των πνευματικών 

δικαιωμάτων, έτσι ώστε να δηλωθεί ρητά η άδεια χρήσης η οποία θα διέπει τα RDF 

δεδομένα και να μην υπάρχουν ενδοιασμοί από τους δυνητικούς καταναλωτές τους, 

αφετέρου θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξαιρεθούν από το στάδιο της 

μετατροπής ευαίσθητα δεδομένα. 

Σε αυτό το στάδιο εντάσσεται και η μοντελοποίηση των επιλεγμένων δεδομένων σε RDF, 

η οποία περιλαμβάνει την επιλογή κατάλληλων οντολογιών που ταιριάζουν στη φύση των 

υπό εξέταση δεδομένων, καθώς και τον καθορισμό μιας ενιαίας μορφής που θα 

ακολουθούν τα URIs των νέων οντοτήτων. 

3.10.2 Μετασχηματισμός σε μορφή RDF 

Μετά την επιλογή των συνόλων δεδομένων και τη θεωρητική μοντελοποίηση του RDF 

γράφου, ακολουθεί το πρακτικό στάδιο της μετατροπής των επιλεγμένων δεδομένων σε 

μορφή Συνδεδεμένων Δεδομένων. Το στάδιο αυτό είναι καθαρά προγραμματιστικό και η 

ροή εργασίας του διαφέρει ανάλογα με την εξεταζόμενη πηγή δεδομένων και το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας με αυτή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που τα πρωτογενή 

δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, η εξαγωγή τους σε 

μορφή RDF μπορεί να γίνει με πολλά και διαφορετικά ώριμα εργαλεία. Αντίστοιχα, 

ανάλογα με τη μορφή των πρωτογενών δεδο- μένων, θα πρέπει να αναπτυχθεί η 

κατάλληλη προγραμματιστική διαδικασία για τη μετατροπή σε RDF γράφο. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία μετατροπής σε RDF θα πρέπει να εκτελείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο παραγόμενος RDF 

γράφος θα είναι όσο το δυνατόν επικαιροποιημένος, προκύπτοντας από τις πιθανές 

ενημερώσεις των πρωτογενών δεδομένων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπου είναι δυνατή μια προσέγγιση «νοητού» RDF 
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γράφου, ο οποίος ανά πάσα στιγμή αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα περιεχόμενα μιας βάσης 

δεδομένων (Spanos, Stavrou & Mitrou, 2012). 

3.10.3 Εύρεση Συνδέσμων 

Η μετατροπή σε RDF από μόνη της, χωρίς μέριμνα για την προσθήκη συνδέσμων προς 

άλλα σύνολα δεδομένων, οδηγεί απλώς στη δημιουργία απομονωμένων RDF γράφων. Το 

εν λόγω στάδιο χαρακτηρίζεται από την αυτόματη ή χειροκίνητη προσθήκη συνδέσμων, 

σύμφωνα με την 4η αρχή των Συνδεδεμένων Δεδομένων, έτσι ώστε ο παραγόμενος RDF 

γράφος να συνδεθεί στο παγκόσμιο Σύννεφο Συνδεδεμένων Δεδομένων. Το πρώτο βήμα 

σε αυτό το στάδιο είναι η επιλογή των λεξιλογίων τιμών προς τα οποία θα αναζητηθούν 

σύνδεσμοι, όπως η DBPedia και τα υπόλοιπα λεξιλόγια. Ο χειροκίνητος ορισμός 

συνδέσμων ενδείκνυται κυρίως για μικρά σύνολα δεδομένων με χαμηλό ρυθμό 

ενημέρωσης, ενώ για μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων προτείνεται η αυτόματη ανακάλυψη 

αντιστοιχιών μέσω εργαλείων που προσπαθούν να εντοπίσουν λεξικολογικές και δομικές 

ομοιότητες μεταξύ οντοτήτων από διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Δημοφιλή 

παραδείγματα των τελευταίων αποτελούν τα Silk (Volz, Bizer, Gaedke, & Kobilarov, 

2009) και LIMES (Ngonga Ngomo & Auer, 2011). 

3.10.4 Δημοσίευση Συνδεδεμένων Δεδομένων 

Στόχος του τελευταίου σταδίου είναι η διαθεσιμότητα των παραχθέντων δεδομένων 

προκειμένου να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από χρήστες και εφαρμογές, 

σύμφωνα με την 3η αρχή των Συνδεδεμένων Δεδομένων. Βάσει αυτής, τα URIs των 

οντοτήτων που περιγράφονται στο νεοπαραχθέντα RDF γράφο θα πρέπει να είναι 

προσπελάσιμα μέσω του HTTP πρωτοκόλλου και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για 

την οντότητα στην οποία αντιστοιχούν, στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης. Επίσης, είναι 

επιθυμητό τα τελικά Συνδεδεμένα Δεδομένα να είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές (π.χ. 

ύπαρξη τελικού σημείου εκτέλεσης ερωτημάτων και διάθεση συνολικού RDF γράφου για 

offline επεξεργασία), ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις προτιμήσεις όσο το δυνατόν 

περισσότερων χρηστών. 
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4. Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Ο στόχος 

αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία και  δημοσίευση δεδομένων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, η μορφή δημοσίευσής τους είναι αυτή των Συνδεδεμένων Δεδομένων. Για 

την δημοσίευση των δεδομένων μας βασιστήκαμε στην μεθοδολογία που αναφέραμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

4.1 Συλλογή Δεδομένων 
Έτοιμα ανοιχτά δεδομένα για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν υπάρχουν οπότε αυτό 

που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να τα δημιουργήσουμε τα δικά μας από την αρχή. Για 

να ξεκινήσουμε την δημιουργία τους πρέπει να αποφασίσουμε τι δεδομένα χρειαζόμαστε 

ακριβώς αλλά και ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα για να μπορέσουμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε . Αυτό που θέλουμε είναι να συλλέξουμε δεδομένα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας που να καλύπτουν όλο το εύρος της λειτουργίας του. 

Δηλαδή  θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάθε σχολή ξεχωριστά του Πανεπιστημίου αλλά 

και με τα περιεχόμενα κάθε σχολής. Λέγοντας περιεχόμενα αναφερόμαστε σε κάθε τμήμα 

της σχολής, σε κάθε μάθημα και κάθε καθηγητή του κάθε τμήματος. 

Τώρα ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε ένα ένα τα αντικείμενα του Πανεπιστημίου που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τα δεδομένα μας. 

Το πρώτο αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο. 

Πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιγράφουν το πανεπιστήμιο αλλά 

και ποια άλλα αντικείμενα ενώνονται με αυτό. Τα χαρακτηριστικά που θέλουμε είναι το 

όνομα του Πανεπιστημίου, το URL του, το τηλέφωνο, μία σύντομη περιγραφή η 

διεύθυνσή του αλλά και οι σχολές που το αποτελούν. Παρακάτω βλέπουμε σε έναν 

πίνακα συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα Πανεπιστήμιο. 
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Πανεπιστήμιο  

 Όνομα 

URL 

Τηλέφωνο 

Περιγραφή 

Διεύθυνση 

Πίνακας 7 Χαρακτηριστικά Πανεπιστημίου 

 

Το επόμενο αντικείμενο που θα δούμε είναι οι Σχολές. Τα χαρακτηριστικά που θα 

χρειαστούμε για τις σχολές είναι το όνομα, το URL, το τηλέφωνο, μία περιγραφή, το mail 

και το Πανεπιστήμιο. Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακα με τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέραμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 Χαρακτηριστικά Σχολής 

 

Μετά την σχολή σειρά έχουν τα τμήματα. Τα τμήματα διαχωρίζονται σε προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά. Τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε είναι το όνομα, το URL, το 

τηλέφωνο, μία περιγραφή, το mail, και η σχολή στην οποία ανήκει. Παρακάτω 

παρατηρούμε δύο πίνακες που αφορούν τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφερθήκαμε για 

τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά Τμήματα. 

 

 

 

 

Σχολή  

 Όνομα 

URL 

Τηλέφωνο 

Περιγραφή 

mail 

Πανεπιστήμιο 
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Πίνακας 9 Χαρακτηριστικά Τμήμα Προπτυχιακό και Τμήμα Μεταπτυχιακό 

Τώρα ας ασχοληθούμε με τα μαθήματα. Από τα μαθήματα μας ενδιαφέρουν το όνομα, 

μία περιγραφή, οι ώρες διδασκαλίας, το URL, το εξάμηνο οι Καθηγητές και το τμήμα. 

Παρακάτω βλέπουμε τα χαρακτηριστικά αυτά σε μία εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10 Χαρακτηριστικά Μάθημα 

 

Τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε από τους καθηγητές είναι το όνομα, το URL, το 

τηλέφωνο, η Περιγραφή, το mail, το Τμήμα αλλά και το Μεταπτυχιακό στο οποίο 

διδάσκει. Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακα με αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Τμήμα Προπτυχιακό 

 Όνομα 

URL 

Τηλέφωνο 

Περιγραφή 

mail 

Σχολή 

Τμήμα Μεταπτυχιακό 

 Όνομα 

URL 

Τηλέφωνο 

Περιγραφή 

mail 

Σχολή 

Μάθημα 

 Όνομα 

Περιγραφή 

Weekly Hours 

URL 

Τμήμα 

Καθηγητές 

Μεταπτυχιακό 
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        Πίνακας 11 Καθηγητής 

 

 

Παραπάνω αναφέραμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για αυτή την εργασία. Για την 

συλλογή των δεδομένων η μόνη διαθέσιμη πηγή είναι η σελίδα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Με αυτό τον Τρόπο για κάθε Σχολή συλλέξαμε τα δεδομένα αυτά. 

Παρακάτω έχουμε από ένα παράδειγμα για κάθε οντότητα με δεδομένα από την 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική. 

 

Πανεπιστήμιο  

Όνομα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

URL http://www.uom.gr/ 

Τηλέφωνο 2310891101 

Περιγραφή Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η 
συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, είναι 

ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεχωρίζει για το 

περιβάλλον ποιότητας, Ελευθερίας, Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής 
ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους, τους φοιτητές, τα μέλη του Διδακτικού 

και Ερευνητικού Προσωπικού, τους εργαζόμενους σε αυτό. 

Διεύθυνση Εγνατία 156 54636 

Πίνακας 12 Παράδειγμα Δεδομένων Πανεπιστήμιο 

 

 

Σχολή  

Όνομα Σχολή Επιστημών Πληροφορίας 

URL http://www.uom.gr/index.php?tmima=302&categorymenu=2 

Τηλέφωνο 2310891218 

Καθηγητής 

 Όνομα 

URL 

Τηλέφωνο 

Περιγραφή 

mail 

Τμήμα 

Μεταπτυχιακό 
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Περιγραφή Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του 

Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με κατευθύνσεις:1) Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 2) Διοίκηση Τεχνολογίας 

Mail itsecr@uom.gr 

Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πίνακας 13 Παράδειγμα Δεδομένων Σχολή 

 

 

Πίνακας 14 Παράδειγμα Δεδομένων Τμήμα Προπτυχιακό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 15 Παράδειγμα Δεδομένων Μάθημα 

Τμήμα Προπτυχιακό  

 Όνομα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

URL http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2 

Τηλέφωνο 2310891217 

Περιγραφή http://www.uom.gr/index.php?tmima=104&categorymenu=3 

mail itsecr@uom.gr 

Σχολή Σχολή Επιστημών Πληροφορίας 

Μάθημα  

 Όνομα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Περιγραφή Ο στόχος του μαθήματος είναι η 

κατανόηση των βασικών αρχών και 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μέσα από την εκπόνηση 

μιας ή περισσοτέρων εργασιών. 

Weekly Hours 3 

URL  

Εξάμηνο 8ο  

Τμήμα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Καθηγητής Ευθύμιος Ταμπούρης 

Καθηγητής  

 Όνομα Ευθύμιος Ταμπούρης 
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Πίνακας 16 Παράδειγμα Δεδομένων Καθηγητής 

 

 

Παραπάνω είδαμε κάποια παραδείγματα των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε. Όλα 

τα δεδομένα θα τα παραθέσουμε σε ειδικό παράρτημα. 

4.2 Εύρεση Λεξιλογίων  
Αφού έχουμε δει την φύση και την σημασία των δεδομένων μας θα πρέπει τώρα να 

βρούμε τα κατάλληλα λεξιλόγια ώστε να μπορέσουμε να  δημοσιεύσουμε τα URI.  

Θα πρέπει να βρούμε για κάθε οντότητα την κατάλληλη Κλάση αλλά και τα Properties 

που θα χρησιμοποιήσουμε. Για την αναζήτησή τους χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα 

LOV. Παρακάτω θα δούμε μία μία τις οντότητες και ποια λεξιλόγια επιλέγουμε. 

4.2.1 Λεξιλόγια που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 

Πριν αρχίσουμε να επιλέγουμε τα λεξιλόγια που θα χρησιμοποιήσουμε για την 

διασύνδεση των δεδομένων μας θα πρέπει να κάνουμε μία έρευνα στο LOV. Η έρευνα 

αυτή θα μας βοηθήσει να βρούμε ποια λεξιλόγια έχουν είδη χρησιμοποιηθεί από άλλα 

Πανεπιστήμια για τον ίδιο σκοπό και έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς. 

4.2.2 Χρήση λεξιλογίων  

Για την πρώτη οντότητα «Πανεπιστήμιο» ψάξαμε το κατάλληλο λεξιλόγιο που θα δείχνει 

πως πρόκειται για έναν οργανισμό, αυτό που βρήκαμε είναι το foaf:Organization. Τώρα 

θα πρέπει να βρούμε και την σύνδεση που θα κάνουμε με τα χαρακτηριστικά που 

θέλουμε για την οντότητα Πανεπιστήμιο 

 

1. Όνομα foaf:name 

2. URL  foaf:homepage 

URL http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index

&id=1357&tmima=6&categorymenu=2 

Τηλέφωνο 2310891773 

Περιγραφή  

mail Tambouris@uom.gr 

Τμήμα Εφαρμοσμένη Πληροφορική 

Μεταπτυχιακό MIS 
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3. Τηλέφωνο foaf:phone 

4. Περιγραφή dce:description 

5. Διεύθυνση swpo:hasStreetAddress 

 

Για την οντότητα Σχολή έχουμε την κλάση aiiso:Faculty τα χαρακτηριστικά βλέπουμε 

παρακάτω τι λεξιλόγιο χρησιμοποιούν. 

1. Όνομα foaf:name 

2. URL foaf:homapage 

3. Τηλέφωνο foaf:phone 

4. Περιγραφή dce:description 

5. Mail foaf:mbox 

6. Πανεπιστήμιο aiiso:Part_Of 

 

Για τις οντότητες Τμήμα Προπτυχιακό και Τμήμα μεταπτυχιακό έχουμε την κλάση 

vivo:AcademicDepartmen και παρακάτω βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. 

1. Όνομα foaf:name 

2. URL foaf:homapage 

3. Τηλέφωνο foaf:phone 

4. Περιγραφή dce:description 

5. Mail foaf:mbox 

6. Σχολή aiiso:Part_Of 

 

Για την οντότητα Μάθημα έχουμε επιλέξει την κλάση vivo:Course παρακάτω βλέπουμε 

τα χαρακτηριστικά. 

1. Όνομα teach:courseTitle 

2. Περιγραφή teach:courseDescription 

3. Weekly Hours teach:weeklyHours 

4. URL foaf:homapage 

5. Εξάμηνο teach:academicTerm 

6. Καθηγητής teach:teacher 

7. Τμήμα aiiso:Part Of 

8. Μεταπτυχιακό aiiso:Part Of 
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Για την οντότητα Καθηγητής έχουμε την κλάση teach:Teacher τα χαρακτηριστικά είναι. 

1. Όνομα foaf:name 

2. URL foaf:homapage 

3. Τηλέφωνο foaf:phone 

4. Περιγραφή dce:description 

5. Τμήμα aiiso:Part Of 

6. Μεταπτυχιακό aiiso:Part Of 

 

 

4.3 Καθορισμός των URI 

Τα URIs πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας υπόψη την απλότητα, τη σταθερότητα και τη 

εύκολη διαχείριση, ως αναγνωριστικά και όχι ως ονόματα για πόρους του Παγκόσμιου 

Ιστού (Sauermann και Cyganiak, 2008). Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για 

τον σχεδιασμό των URIs όπως του W3C για αντικείμενα που δεν είναι έγγραφα 

(Sauermann και Cyganiak, 2008). 

 

Το Πανεπιστήμιο, οι σχολές, τα τμήματα, τα μαθήματα, οι καθηγητές, το εξάμηνο, το 

πρόγραμμα σπουδών και τα συγγράμματα διοικητική πρέπει να ταυτοποιείούνται στον 

Παγκόσμιο Ιστό με ένα URI. Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

καταλήξαμε στις παρακάτω προδιαγραφές για τα URIs των δεδομένων μας: 

 Τα URIs θα πρέπει να είναι όσο περιγραφικά γίνεται, ώστε οι χρήστες να μπορούν 

να παίρνουν όσο το δυνατό περισσότερη πληροφορία. 

 Να χρησιμοποιηθούν 303 URIs, αντί για hash URIs. Αν και τα πρώτα απαιτούν 

δύο αιτήματα HTTP για την ανάκτηση της περιγραφής ενός αντικειμένου, είναι τα 

πιο κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή μεγάλων συνόλων 

δεδομένων (Heath και Bizer, 2011). 

 Να διαχωριστεί η μορφή των URIs. 

 URIs Καταλόγου: Να δημιουργηθούν URIs για την εύκολη πλοήγηση και 

αναζήτηση στο σύνολο δεδομένων. Στα συγκεκριμένα URIs συμπεριλαμβάνονται 

κριτήρια αναζήτησης βάσει τον οποίων επιστρέφεται το υποσύνολο των 

δεδομένων που τα ικανοποιεί (Wilde και Hausenblas, 2009).  
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4.4 Μοντελοποίηση 
Προηγουμένως είδαμε για κάθε οντότητα το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε, τώρα 

θα παρουσιάσουμε διαγράμματα που  απεικονίζουν τις συσχετίσεις. Τα παρακάτω 

διαγράμματα δημιουργήθηκαν με την βοήθεια του Visio. Οι κύκλοι περιέχουν τις 

οντότητες και τα παραλληλόγραμμα τα χαρακτηριστικά τους. Κάθε οντότητα ενώνεται με 

άλλες οντότητες αλλά και με τα χαρακτηριστικά της με ένα βέλος, πάνω στο οποίο 

αναγράφουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε την σύνδεσή τους 

Το πρώτο διάγραμμα που παρουσιάζουμε είναι αυτό που αφορά την οντότητα 

Πανεπιστήμιο. 

 

Εικόνα 8 Οντότητα Πανεπιστήμιο 
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Για την οντότητα Σχολή βλέπουμε το παρακάτω διάγραμμα 

 

 

Εικόνα 9 Οντότητα Σχολή 

 

 

Για τις  οντότητες τμήμα μεταπτυχιακό και τμήμα προπτυχιακό θα παρουσιάσουμε 

ένα διάγραμμα καθώς έχουν την ίδια κλάση και τα ίδια χαρακτηριστικά 
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Εικόνα 10 Οντότητα Τμήμα 

 

 

 

 

Η επόμενη οντότητα είναι το Μάθημα 
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Εικόνα 11 Οντότητα Μάθημα 

 

 

Η επόμενη οντότητα είναι Καθηγητής 

 

Εικόνα 12 Οντότητα Καθηγητής 
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Παραπάνω είδαμε για κάθε οντότητα πως συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της αλλά και 

με άλλες οντότητες, αν τα πάρουμε ένα ένα τα διαγράμματα και τα ενώσουμε θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο και για αυτό 

τον λόγο τα παρουσιάσαμε με αυτό τον τρόπο. 

4.5 Δημιουργία Συνδεδεμένων δεδομένων 

Το RDF αποτελεί το πρότυπο μοντέλο για τη δημοσίευση Συνδεδεμένων Δεδομένων, 

σύμφωνα με τις «αρχές των Συνδεδεμένων Δεδομένων». Στο στάδιο αυτό, θα 

μετατρέψουμε τα δεδομένα μας με την βοήθεια της Turtle σε RDF. Αυτή η μέθοδος 

αναπαράστασης τριπλετών RDF είναι αρκετά εύκολη και κατανοητή. Μπορούσε απλά σε 

ένα έγγραφο txt για παράδειγμα να απεικονίσουμε τα RDF με το χέρι. Με αυτό τον τρόπο 

μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο εύκολα την σύνδεση των δεδομένων μας.  

Ένας άλλος τρόπος μετατροπής των δεδομένων μας σε RDF είναι η χρήση του εργαλείου 

Google Refine. Με την βοήθεια του Google Refine μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε 

μεγάλο όγκο δεδομένων σε RDF. Η μετατροπή του γίνεται από μορφή λογιστικού 

φύλλου σε RDF. Για να καταφέρουμε αυτή την μετατροπή θα πρέπει να κάνουμε 

εισαγωγή του αρχείου excel με τα δεδομένα μας στο Google Refine και στην συνέχεια να 

ορίσουμε τις οντότητες και τις συνδέσεις τους. Παρακάτω θα δείξουμε ένα παράδειγμα 

με κάποια δεδομένα μας στο Google Refine. 

 

Εικόνα 13 Google Refine 

Για την μετατροπή των δεδομένων μας σε RDF με turtle θα πρέπει να ξεκινήσουμε να 

δουλεύουμε μία μία τις οντότητες για να έχουμε μία συνέχεια και να μην χάσουμε τίποτα 

από τα δεδομένα μας. 

Στην εργασία μας δημιουργήσαμε ένα αρχείο excel όπου για κάθε οντότητα είχαμε και 

ένα φύλλο με τα δεδομένα. Το επόμενο βήμα, μετά την συλλογή των δεδομένων είναι η 
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εισαγωγή τους στο Google Refine και ο καθορισμός των λεξιλογίων. Ας δούμε πως έγινε 

η δημιουργία των RDF για την εργασία μας. Ας πάρουμε το παράδειγμα των δεδομένων 

για την οντότητα Πανεπιστήμιο. Πρώτα δημιουργούμε το αρχείο excel με τα δεδομένα 

που χρειαζόμαστε για αυτή την οντότητα, αφού είναι έτοιμο το excel το εισάγουμε στο 

Google Refine και βλέπουμε τα δεδομένα μας μέσα στο πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 14 Δεδομένα Στο Google Refine 

Αφού εισάγουμε τα δεδομένα θα πρέπει να βάλουμε τα κατάλληλα λεξιλόγια, για να το 

κάνουμε αυτό επιλέγουμε edit RDF Skeleton και εμφανίζεται μπροστά μας η παρακάτω 

φόρμα.  

 

Εικόνα 15 Λεξιλόγια Google Refine 
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Αυτό που μένει να κάνουμε τώρα είναι να εισάγουμε τα λεξιλόγια που χρειαζόμαστε και 

να αντιστοιχίσουμε τα κατάλληλα property. Αφού το κάνουμε αυτό πατάμε Save και το 

μόνο που μας μένει είναι να πάρουμε τα δεδομένα μας. Για να πάρουμε τα δεδομένα μας 

σε  Turtle επιλέγουμε export RDF as Turtle. Αν θέλουμε να πάρουμε τα δεδομένα μας σε 

xml επιλέγουμε export RDF/XML. Παρακάτω βλέπουμε τα RDF για την οντότητα 

Πανεπιστήμιο όπως τα πήραμε από το Google Refine πρώτα σε Turtlle και μετά σε xml. 

turttle 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 

@prefix swpo: <http://sw-portal.deri.org/ontologies/swportal> . 

@prefix dce: <<http://purl.org/dc/elements/1.1/\>> . 

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@prefix vivo: <http://vivoweb.org/ontology/core#> . 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 

 

<http://uom.gr/0> a vivo:University ; 

 rdfs:label "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" ; 

 foaf:homepage <http://www.uom.gr/> ; 

 foaf:phone "tel:  00302310.891101" ; 

 <dce:description> "Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 

είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεχωρίζει για το 

περιβάλλον ποιότητας, Ελευθερίας, Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής 

ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους, τους φοιτητές, τα μέλη του Διδακτικού και 

Ερευνητικού Προσωπικού, τους εργαζόμενους σε αυτό." ; 

 swportal:hasAddress "Εγνατία 156" . 
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xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:swpo="http://sw-portal.deri.org/ontologies/swportal" 

 xmlns:dce="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:vivo="http://vivoweb.org/ontology/core#" 

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr/0"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#University"/> 

 <rdfs:label xml:lang="gr"> Πανεπιστήμιο Μακεδονίας</rdfs:label> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://www.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel:  00302310.891101</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr">   Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεχωρίζει για το 

περιβάλλον ποιότητας, Ελευθερίας, Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που 

προσφέρει σε όλους, τους φοιτητές, τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τους 

εργαζόμενους σε αυτό.</dce:description> 

 <hasAddress xmlns="http://sw-portal.deri.org/ontologies/swportal#" xml:lang="gr">  

Εγνατία 156</hasAddress> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 
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4.6 Δημοσίευση Δεδομένων 

Για τη δημοσίευση των δεδομένων σε μορφή RDF, μπορούμε να βασιστούμεε στον 

Fuseki.  

Ο Fuseki είναι ένας εξυπηρετητής SPARQL. Παρέχει τη δυνατότητας εκτέλεσης 

ερωτημάτων SPARQL. Για να δημοσιεύσουμε τα δεδομένα μας, φορτώσαμε τα RDF που 

δημιουργήσαμε στο Fuseki ώστε να δημοσιευτούν ως συνδεδεμένα δεδομένα. 

Ο Fuseki είναι ένας εξυπηρετητής SPARQL. Παρέχει τη δυνατότητας εκτέλεσης 

ερωτημάτων SPARQL χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Φορτώσαμε σε αυτόν το 

αρχείο RDF που εξάγαμε με τη βοήθεια του Google Refine, ώστε να δημοσιευθούν τα 

δεδομένα μας ως Συνδεδεμένα Δεδομένα. 

Το SPARQL endpoint των δεδομένων μας βρίσκεται σε μία  διεύθυνση που θα 

δημιουργούμε. Παράλληλα, δημοσιεύσαμε την οντολογία μας σε διαφορετική τοποθεσία 

ώστε να έχει σε αυτή πρόσβαση ο οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από τα Συνδεδεμένα 

Δεδομένα μας. 

Με τον τρόπο αυτό, δημοσιοποιήθηκαν όλα τα URI Ταυτοποίησης και Οντολογίας των 

δεδομένων μας, τα οποία αντιστοιχούν σε μη-πληροφοριακούς πόρους και δεν είναι 

ανακτήσιμα από τον Παγκόσμιο Ιστό. Στο συνέχεια, δημιουργήσαμε έγγραφα 

περιγραφών για τον καθένα από αυτούς, με τη δυνατότητα ανάκτησης των περιγραφών 

σε διαφορετικές μορφές αναπαράστασης. 

Η διεύθυνση όπου είναι δημοσιευμένα τα δεδομένα μας είναι η 

http://localhost:8890/uom.  Το link για το SPARQL endpoint: 

http://195.251.218.39:8890/sparql.  

4.7 Παραδείγματα εφαρμογής των δεδομένων. 

Αφού έγινε η δημοσίευση των δεδομένων μας το τελευταίο στάδιο είναι η δημιουργία 

κάποιων παραδειγμάτων που μπορούμε να πάρουμε από τα συνδεδεμένα δεδομένα που 

μόλις δημοσιεύσαμε. Τα παραδείγματα αυτά θα βασιστούν πάνω σε ερωτήματα SPARQL 

που θα δημιουργήσουμε πάνω στα δεδομένα μας για να πάρουμε κάποια  αποτελέσματα 

που θα δείξουν την χρησιμότητα των συνδεδεμένων δεδομένων. Μετά την δημοσίευση 

των δεδομένων μας πρέπει να βρούμε τρόπους που θα δείξουν τον λόγο όλης αυτής της 

http://localhost:8890/uom
http://195.251.218.39:8890/sparql
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διαδικασίας που ακολουθήσαμε. Για τα δεδομένα μας χρήσιμα ερωτήματα που μπορούμε 

να θέσουμε είναι  

 Πόσα Μαθήματα έχει κάθε Σχολή και κάθε τμήμα  

 Πόσα Μαθήματα διδάσκει ο κάθε καθηγητής 

 Ποιοί καθηγητές διδάσκουν σε παραπάνω από ένα μεταπτυχιακά 

 Ποια μαθήματα έχουν πάνω από έναν διδάσκοντα 

 Ποια μεταπτυχιακά έχει κάθε σχολή 

 Πόσα συγγράμματα έχει ο κάθε καθηγητής 

 

Για κάθε ερώτημα μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικά σχεδιαγράμματα με την βοήθεια 

του sgvizler. Το συγκεκριμένο εργαλείο, δημιουργεί διαγράμματα δεδομένων τα οποία 

τροφοδοτούνται μέσα από ερωτήματα SPARQL, δηλαδή από σύνολα Συνδεδεμένων 

Δεδομένων. Το sgvizler, χρησιμοποιεί τα Google Charts90 για να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα των ερωτημάτων. 

 

Εκτός από τα θεωρητικά ερωτήματα που είδαμε παραπάνω ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε 

κάποια στην πραγματικότητα με την βοήθεια της SPARQL.Το πρώτο ερώτημα που 

πρέπει να δούμε είναι αυτό που μας επιστρέφει όλα μας τα δεδομένα. 

select ?x ?y ?z where{graph<http://localhost:8890/uom>{?x ?y ?z}} 

 

 Για να κάνουμε το ερώτημα Sparql πάμε όπως είδαμε και παραπάνω στο link 

http://195.251.218.39:8890/sparql. Εκεί εκτελούμε τα ερωτήματα που θέλουμε όπως 

βλέπουμε παρακάτω. 

http://195.251.218.39:8890/sparql
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Εικόνα 16 Sparql Ερωτήματα 

 

Αφού πατήσουμε Run Query θα δούμε τα δεδομένα που ζητήσαμε όπως βλέπουμε 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 17 Εμφάνιση Δεδομένων 

 

 

 

Ας δούμε τώρα ένα άλλο απλό ερώτημα, Να δούμε τα ονόματα των καθηγητών  που 

διδάσκουν το μάθημα  διαδικαστικός προγραμματισμός 

 
prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

prefix teach: <http://linkedscience.org/teach/ns/> 
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SELECT ?teacher ?courseTitle 

WHERE {?x teach:teacher ?teacher. 

       ?x teach:courseTitle ?courseTitle. 

                FILTER (?courseTitle = "ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ") .}  

Το παραπάνω ερώτημα μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα. 

name 

Ξυνόγαλος Στυλιανός 

Σακελλαρίου Ηλίας 

Σατρατζέμη Μαρία 

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος 

Πίνακας 17 Καθηγητές του Διαδικαστικού Προγραμματισμού  

 

Πάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Μπορούμε να πάρουμε τα μαθήματα από όλες τις 

σχολές που είναι υποχρεωτικά. 

 

prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

prefix teach: <http://linkedscience.org/teach/ns/> 

 

SELECT ?courseTitle ?courseDescription 

WHERE {?x teach:courseTitle ?courseTitle. 

       ?x teach:courseDescription ?courseDescription. 

       FILTER (?courseDescription = "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ") .} 

Ένα άλλο ερώτημα μπορεί να είναι,  Τα mail και τα χρήσιμα Τηλέφωνα που αφορούν το 

Πανεπιστήμιο. 

prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

prefix teach: <http://linkedscience.org/teach/ns/> 
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SELECT ?name ?mbox ?phone 

WHERE {?x foaf:name ?name. 

       ?x foaf:mbox ?mbox. 

       ?x foaf:phone ?phone.} 

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτήματος θα είναι ένας πίνακας το όνομα το mail και το 

τηλέφωνο. Τον πίνακα αυτόν μπορούμε να τον επικολήσουμε σε ένα αρχείο excel. 

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα από αυτά τα δεδομένα. 

 

Εικόνα 18 Παράδειγμα Sprql 
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6 Συμπεράσματα 

Η συγκέντρωση και η δημοσίευση των δεδομένων των Πανεπιστημίων με την τεχνική 

των συνδεδεμένων δεδομένων, βοηθάει στην ποιο εύκολη ανάκτηση δεδομένων αλλά και 

πολών άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να συγκεντρώσουν 

μαζί με τα ήδη υπάρχοντα ανοιχτά δεδομένα και πολλά ακόμα για να γίνεται εύκολη η 

ανάκτηση αλλά και επεξεργασία τους από όλους. Τα πανεπιστήμια είναι οργανισμοί που 

η δημιουργία νέων εφαρμογών και τεχνολογιών είναι το ενδιαφέρον τους. Συνεπώς η 

δημοσίευση συνδεδεμένων δεδομένων θα βοηθήσει στην δημιουργία νέων εφαρμογών 

που θα αποσκοπούν στην καλύτερη  λειτουργίας της εκπαίδευσης αλλά και στην 

λειτουργία πολλών ακόμα υπηρεσιών που ο κάθε οργανισμός θα χρειάζεται. 

Σε πολλά μέρη του Κόσμου όπως η Μεγάλη Βρετανία , Οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, η Γερμανία κ.α υπάρχουν Πανεπιστήμια που έχουν υιοθετήσει την τεχνική των 

συνδεδεμένων δεδομένων, δημιουργώντας εφαρμογές πολύ χρήσιμες. Στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν πολλά Πανεπιστήμια με εφαρμογές που στηρίζονται στα συνδεδεμένα 

δεδομένα.Ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής των συνδεδεμένων δεδομένων από 

Πανεπιστήμιο είναι αυτό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Υπάρχει 

όμως πίστη πως στα επόμενα χρόνια και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας θα καταφέρουν να 

δημιουργήσουν αρκετές εφαρμογές βασιζόμενες στα συνδεδεμένα δεδομένα 

ακλουθώντας της τάση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. 

Στην παρούσα εργασία καταφέραμε να  δημιοιυργήσουμε κάποια συνδεδεμένα δεδομένα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι τεχνικές που ακολουθήσαμε για την δημιουργία των 

δεδομένων ήταν απλές και στηριζόταν σε βασικές αρχές της δημοσίευσης δεδομένων. Η 

πλειονότητα των  δεδομένα στα οποία στηριχτήκαμε ήταν ήδη ανοιχτά στην σελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αρχικά τα συλλέξαμε μέσα από ην σελίδα 

http://www.uom.gr/. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε τις συνδέσεις μεταξύ τους με τα 

λεξιλόγια που επιλέξαμε. Αφού καταλήξαμε στον τρόπο σύνδεσής τους δημιουργήσαμε 

τις τριπλέτες RDF με την βοήθεια του εργαλείου Google Refine. Μετά την δημιουργία 

των RDF,καταφέραμε με κάποια ερωτήματα SPARQL να δημιουργήσουμε παραδείγματα 

των δεδομένων μας. 

Παρατηρούμε πως η διαδικασία δημοσίευσης συνδεδεμένων δεδομένων δεν είναι πολύ 

περίπλοκη και η χρησιμότητά της είναι μεγάλη, οπότε είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 

όχι μόνο από Πανεπιστήμια αλλά και από πολλούς άλλους οργανισμούς. Με αυτό τον 

http://www.uom.gr/


78 
 

τρόπο σιγά σιγά το νέφος των συνδεδεμένων δεδομένων θα μεγαλώνει μέρα με την μέρα 

και σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν τόσα δεδομένα δημοσιευμένα που όταν θα θέλουμε να 

ψάξουμε για παράδειγμα ένα μάθημα με βάση την περιγραφή του θα μας είναι πολύ 

εύκολο και άμεσο. 

Όσο αναφορά τα ανοιχτά και συνδεδεμένα δεδομένα στα Πανεπιστήμια θα μπορούσε στο 

μέλλον να έχουν σχεδόν όλα συνδεδεμένα δεδομένα σε έναν δικό του χώρο, όμως θα 

μπορούσαν να υπάρχουν και εφαρμογές διασύνδεσης πολλών Πανεπιστημίων μαζί. 

Τα εργαλεία που βοηθάνε στην δημιουργία των συνδεδεμένων δεδομένων έχουν ακόμα 

δρόμο μπροστά τους. Για παράδειγμα το εργαλείο που είδαμε στην εργασία μας, το 

Google Refine, παρόλο που μας βοήθησε πολύ μπορούμε να πούμε πως χρειάζεται 

πολλές βελτιώσεις ακόμα. Για παράδειγμα αν σε μία οντότητα έχουμε πάνω από 12 

χαρακτηριστικά ή στήλες στο excel που χρησιμοποιούμαι δεν αφήνει το Google Refine 

να δημιουργηθεί το RDF γιατί δεν δίνει την δυνατότητα να αποθηκευτούν τα λεξιλπόγια 

στα χαρακτηριστικά. 

Ακόμα τα ίδια τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις έρευνές τους στην 

δημιουργία πολλών εύχρηστων εργαλείων που θα αποσκοπούν στην αυτόματα 

δημοσίευση  συνδεδεμένων δεδομένων ώστε να είναι εύκολο από τον κάθε ένα να μπορεί 

να δημοσιεύει τα δεδομένα του. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια τα συνδεδεμένα δεδομένα θα μεγαλώσουν τόσο πολύ που θα 

αποτελούν μία έννοια αναγνωρίσιμη και απαραίτητα από όλους. 
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Παράρτημα 

RDF Για την οντότητα Πανεπιστήμιο 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:swpo="http://sw-portal.deri.org/ontologies/swportal" 

 xmlns:dce="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:vivo="http://vivoweb.org/ontology/core#" 

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr/0"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#University"/> 

 <rdfs:label xml:lang="gr"> Πανεπιστήμιο Μακεδονίας</rdfs:label> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://www.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel:  00302310.891101</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr">   Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 

ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, Ελευθερίας, Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και 

προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους, τους φοιτητές, τα μέλη του Διδακτικού 

και Ερευνητικού Προσωπικού, τους εργαζόμενους σε αυτό.</dce:description> 

 <hasAddress xmlns="http://sw-portal.deri.org/ontologies/swportal#" 

xml:lang="gr">  Εγνατία 156</hasAddress> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 



83 
 

RDF Για την οντότητα Σχολή 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

 xmlns:dce="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:vivo="http://vivoweb.org/ontology/core#" 

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Sxolh/0"> 

 <rdf:type 

rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#AcademicDepartment"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ</foaf:name> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource=" 

<http://uom.gr/0>"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Sxolh/1"> 

 <rdf:type 

rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#AcademicDepartment"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Σχολή Επιστημών Πληροφορίας</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=302&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310891218</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr">Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας ιδρύθηκε το 

2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής</dce:description> 
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 <foaf:mbox>itsecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource=" 

<http://uom.gr/0>"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Sxolh/2"> 

 <rdf:type 

rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#AcademicDepartment"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=303&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310891219</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr">Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος 

πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών. </dce:description> 

 <foaf:mbox>flou@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource=" 

<http://uom.gr/0>"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Sxolh/3"> 

 <rdf:type 

rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#AcademicDepartment"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=304&amp;categorymenu=2"/> 

 <dce:description xml:lang="gr">Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) 

και περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών 

 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών</dce:description> 
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 <foaf:mbox>elekial@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource=" 

<http://uom.gr/0>"/> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

RDF Για την οντότητα Τμήμα 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/0"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891283</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την 

ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής 

εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-

οικονομικό σύστημα.</aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>basecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/0"/> 

</rdf:Description> 
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<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/1"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891607</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Η λογιστική/χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά 

διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση. 

</aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>finsecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/2"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891217</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Αποστολή του Τμήματος είναι: Η προαγωγή 

και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο 

της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για 

εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές 

Επιστήμες και, Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου 

και του ιδιωτικού Τομέα.</aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>itsecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/3"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 
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 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891454</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990. Με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 

Απριλίου 1993 καθορίζονται η ονομασία του Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύει, τα οποία είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, 

Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.</aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>iessecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/2"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/4"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891253</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με 

το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές 

του το Σεπτέμβριο του 1997. </aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>espsecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/5"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&amp;categorymenu=2"/> 
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 <foaf:phone>tel:  2310-891281</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 363/96) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 

1998. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως 

απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της 

μουσικής σκέψης και πράξης. </aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>msasecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/4"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/6"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Οικονομικών Επιστημών</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891211</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">   Σκοποί του Tμήματος Oικονομικών 
Eπιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Oικονομικών Eπιστημών και η 

κατάρτιση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου</aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>ecosecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_Tmhma/7"> 

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&amp;categorymenu=2"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891377</foaf:phone> 

 <aiiso:Description xml:lang="gr">Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 363/20-9-

96 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Ο τρόπος εισαγωγής και 
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ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων ορίζεται με τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγής 

σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. </aiiso:Description> 

 <foaf:mbox>bsosecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Sxolh/4"/> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

RDF Για την οντότητα Μεταπτυχιακό 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

 xmlns:dce="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/0"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mba.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310 891530</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων βρήκε άμεση ανταπόκριση από αποφοίτους όχι μόνον του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και από αποφοίτους άλλων σχολών από όλη την 

Ελλάδα καθώς και πολλά στελέχη επιχειρήσεων.</dce:description> 

 <foaf:mbox>mba@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 
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 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/1"/> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/6"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/1"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Οικονομική Επιστήμη</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://maecon.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310 891 531</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη αποτελεί αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών (Masters) και λειτουργεί (με υπουργική απόφαση) από το ακαδημαϊκό έτος 

1994-1995. Το Πρόγραμμα οργανώνουν και λειτουργούν τα Τμήματα Οικονομικών 
Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . Τη διοικητική ευθύνη του 

προγράμματος έχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. </dce:description> 

 <foaf:mbox>mesecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/2"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mis.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891514</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του 

στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς 

τομείς.</dce:description> 

 <foaf:mbox>misgrad@uom.gr</foaf:mbox> 
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 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/3"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mib.ode.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891283</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 

εξάμηνα. Στο Α' και Β' εξάμηνο συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα και στο Γ' εξάμηνο η 

διπλωματική εργασία. Οι διαλέξεις στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους γίνονται 
 Δευτ. - Παρ. 16.30 με 21.30 και στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων Παρ.16.30 με 

21.30 και Σάβ. 9.15 με 5.30.</dce:description> 

 <foaf:mbox>mib@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/4"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mpm.ode.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891212</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ουκύκλου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (για 

στελέχη), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη 

«Δημόσια Διοίκηση - Master in Public Management MPM».</dce:description> 

 <foaf:mbox> mpm@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

</rdf:Description> 
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<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/5"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mhm.ode.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891212</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ουκύκλου του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το 

οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Healthcare Management - ΜHM).</dce:description> 

 <foaf:mbox>mhm@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/6"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στο ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mtm.ode.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891212</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ουκύκλου του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Μάνατζμεντ Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Νέους Πτυχιούχους, το οποίο οδηγεί στην 
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Μάνατζμεντ Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (Master in Tourism Management - 

ΜTM).</dce:description> 

 <foaf:mbox>mtm@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/7"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 
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 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και 

Επιστήμη των Δεδομένων</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=262&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891212</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Ο πρώτος κύκλος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην 

Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων έχει έναρξη από το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-17.</dce:description> 

 <foaf:mbox>mbads@uom.edu.gr </foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/8"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://www.accfin.uom.gr/maf/?lang=el"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891693</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) για Στελέχη Επιχειρήσεων που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ? αριθ 101624/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 2054Β/06.10.08) και τις 

διατάξεις του Ν. 3685/08 είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των 

ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να 

συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της 

Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών α) να 

δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων 

επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας 

και των εφαρμογών στην πράξη.</dce:description> 

 <foaf:mbox>maf@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/9"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 
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 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://www.accfin.uom.gr/maf/?lang=el"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891693</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ?αρίθ.138883/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 646Β/08-04-2009) είναι η εξειδίκευση 

των πτυχιούχων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

ώστε να μπορούν να συμβάλουν αφενός στην προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά 

αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη 
ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των 

συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη 

της επιστημονικής έρευνας.</dce:description> 

 <foaf:mbox>maf@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/1"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/10"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mai.uom.gr/frontend/index.php"/> 

 <foaf:phone>tel:  2310-891734</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή 

εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του 

ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την 

υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά 

θέματα.</dce:description> 

 <foaf:mbox>mai@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/2"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/11"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 
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 <foaf:name xml:lang="gr">ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=214&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891507</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του όγδοου κύκλου σπουδών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές, το οποίο οδηγεί στην απονομή 

Μεταπτυχιακού (Master's)</dce:description> 

 <foaf:mbox>mad@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/12"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=240&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891416</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο 

οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies 

on Youth, Education and Culture).</dce:description> 

 <foaf:mbox>kakani@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/13"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ</foaf:name> 
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 <foaf:homepage rdf:resource="http://www.eod.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891613</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(Δ.Ε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 

Διακυβέρνηση (Ε.Ο.Δ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» (Master's in European 

Integration and Governance).</dce:description> 

 <foaf:mbox>eod@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/14"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">MASTER IN INTERNATIONAL PUBLIC 

ADMINISTRATION</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mipa.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891507</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> The Department of International and European 
Studies invites applications for the second year of studies leading to a Master's Degree in 

International Public Administration. The aim of this course is to provide students, 

employees in the public and private sector as well as people considering a career change 

with an education that will prepare them for employment in International Organizations, 

the Diplomatic Service or in positions where knowledge of the International System and 

its functions is important.</dce:description> 

 <foaf:mbox>mipa@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/3"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/15"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες 

και Συναλλαγές</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=265&amp;categorymenu=3"/> 
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 <foaf:phone>tel:  2310-891347</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου κύκλου σπουδών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες 

και Συναλλαγέςτο οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές (Master's Degree in 

European Services and Transactions) με αναφορά στην επιλεχθείσα 

κατεύθυνση</dce:description> 

 <foaf:mbox>mes@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/3"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/16"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &amp; 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=213&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891348</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Π.Μ.Σ. στη «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έχει ως αντικείμενο την 

επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων 

Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής 

έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της Διά Βίου 

Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής.</dce:description> 

 <foaf:mbox>ekpmet@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/4"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/17"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

&amp; ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=245&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891616</foaf:phone> 
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 <dce:description xml:lang="gr"> Το ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια Βίου Μάθησης» (MSc in Sciences of Education and Lifelong Learning) έχει 

ως αντικείμενο τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου 

μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας (Α Κατεύθυνση) και 

πληροφορικής - νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Β Κατεύθυνση).</dce:description> 

 <foaf:mbox>ellsecr@uom.edu.gr </foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/4"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/18"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της 

Επικοινωνίας</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=263&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891641</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Eπιστήμες των Διαταραχών 

της Επικοινωνίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. </dce:description> 

 <foaf:mbox>csd@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/4"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/19"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της 

Εκπαίδευσης</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=264&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310 891-357</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) στη «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» (M.Sc. in Neuroscience and Education) 

θεσμοθετήθηκε με την Υ.Α. 107420/B7 (ΦΕΚ 1951, τ. Β', σελ. 24456-24458, 
18/07/2014) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 

επιπέδου «Μάστερ».</dce:description> 
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 <foaf:mbox>neusecr@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/4"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/20"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ"</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&amp;name=Grammateia&a

mp;file=index&amp;tmima=246&amp;s_id=252&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891432</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» είναι η 

εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, 
η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά 

αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα, η προώθηση της έρευνας 

καθώς και η ανάδειξη διαχρονικά του πλούτου της ελληνικής μουσικής 

δημιουργίας.</dce:description> 

 <foaf:mbox>musart@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/5"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/21"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.uom.gr/index.php?tmima=266&amp;categorymenu=3"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891432</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 1. Διδακτική της Μουσικής. 2. 

Μουσική-Θεραπεία, Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α.) και Ποιότητα 

Ζωής</dce:description> 

 <foaf:mbox>mkastanidou@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/5"/> 
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</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/22"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ</foaf:name> 

 <foaf:homepage 

rdf:resource="http://www.bsos.uom.gr/index.php?tab=3&amp;lang=1"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310 891527</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Study the politics and economics of Eastern and 

Southeastern Europe in one of the region's most lively cities. </dce:description> 

 <foaf:mbox>mpesecr@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_metaptuxiako/23"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Faculty"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr">Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ &amp; 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ &amp; ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ</foaf:name> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://mahac-bsos.uom.gr/"/> 

 <foaf:phone>tel: 2310 891527</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 

(History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe).»</dce:description> 

 <foaf:mbox>tneskov@uom.gr</foaf:mbox> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 



101 
 

RDF Για την οντότητα Μάθημα 

<?xml version="1" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

 xmlns:teach="http://linkedscience.org/teach/ns#" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:vivo="http://vivoweb.org/ontology/core#" 

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/0"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ </teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

 <teach:teacher rdf:resource="http://uom.gr_kathigitis/12"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/1"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 
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 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

 <teach:teacher rdf:resource="http://uom.gr_kathigitis/10"/> 

 <teach:teacher rdf:resource="http://uom.gr_kathigitis/21"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/2"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 

</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">4</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/3"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Στατιστική Ι</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">4</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 
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<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/4"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Μικροοικονομική</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/5"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Αστικό Δίκαιο</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">4</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/6"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Ξένη Γλώσσα</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">4</teach:weeklyHours> 
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 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_mathima/7"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://vivoweb.org/ontology/core#Course"/> 

 <teach:courseTitle xml:lang="gr"> Αρχές Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής</teach:courseTitle> 

 <teach:academicTerm 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</teach:academicTerm> 

 <teach:weeklyHours 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">5</teach:weeklyHours> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <teach:courseDescription xml:lang="gr"> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ</teach:courseDescription> 

</rdf:Description> 

RDF Για την οντότητα Καθηγητής 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

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

 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

 xmlns:aiiso="http://purl.org/vocab/aiiso/schema#" 

 xmlns:dce="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 xmlns:teach="http://linkedscience.org/teach/ns#" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

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

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/0"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 
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 <foaf:name xml:lang="gr"> Γεωργίου Ανδρέας</foaf:name> 

 <foaf:mbox>acg@uom.edu.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891569</foaf:phone> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://users.uom.gr/~acg/"/> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Καθηγητής</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http://uom.gr_metaptuxiako/2"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/1"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Δημητριάδη Ζωή</foaf:name> 

 <foaf:mbox>zd@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891597</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> Καθηγητής</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/0"/> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http://uom.gr_metaptuxiako/2"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/196"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Δορδανάς Στράτος</foaf:name> 

 <foaf:mbox>dordanas@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891638</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/197"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Καρπέτης Χρήστος</foaf:name> 
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 <foaf:mbox>ckarpet@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891482</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/198"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Κουλακιώτης Αθανάσιος</foaf:name> 

 <foaf:mbox>akoulak@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891457</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/199"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Μάνος Ιωάννης</foaf:name> 

 <foaf:mbox>imanos@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891775</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/200"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Μαυρογένη Σταυρούλα</foaf:name> 

 <foaf:mbox>smavroge@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891450</foaf:phone> 
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 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/201"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Μιχαηλίδης Παναγιώτης</foaf:name> 

 <foaf:mbox>pmichailidis@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891733</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/202"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Πανόπουλος Αναστάσιος</foaf:name> 

 <foaf:mbox>apanopoulos@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891733</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/203"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Σούτσιου Τσιπριάν - Λουκρέτσιους</foaf:name> 

 <foaf:mbox>sciprian@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891475</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 
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</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/204"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Χρηστίδης Γεώργιος</foaf:name> 

 <foaf:mbox>gxristidis@uom.gr</foaf:mbox> 

 <foaf:phone>tel: 2310-891460</foaf:phone> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://uom.gr_kathigitis/205"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://linkedscience.org/teach/ns#Teacher"/> 

 <foaf:name xml:lang="gr"> Καλλιαρέκου Αικατερίνη</foaf:name> 

 <dce:description xml:lang="gr"> ΛΕΚΤΟΡΑΣ</dce:description> 

 <aiiso:PartOf rdf:resource="http:/uom.gr_Tmhma/7"/> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 

 

 

 

 

 

 

 

 


