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Περίληψη 

Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των δημοσίων οργανισμών που κοινοποιούν τα 

δεδομένα που παράγουν στο διαδίκτυο αυξάνεται διαρκώς. Τα Ανοιχτά Δημόσια 

Δεδομένα που προκύπτουν, μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό, στη βελτίωση 

της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην καλύτερη 

λειτουργία του κράτους. 

 

Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για την εξέλιξη αυτού του 

τομέα είναι πολυάριθμες. Όλες αποσκοπούν στη βελτίωση του εντοπισμού των 

δεδομένων αυτών, αλλά και της οργάνωσής τους, δύο πολύ καθοριστικών τομέων, που 

καθιστούν τα δεδομένα αυτά επαναχρησιμοποιήσιμα και προσβάσιμα τόσο από 

δημόσιους φορείς, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες. Ένας κλάδος στον οποίο έχουν 

πραγματοποιηθεί επίσης πολλές προσπάθειες για βελτιώσεις είναι η επεξεργασία, η 

διαχείριση και η αξιοποίηση όλων αυτών των δεδομένων. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ένας νέος τρόπος επεξεργασίας, 

διαχείρισης και αξιοποίησης των Ανοιχτών συνδεδεμένων δεδομένων, μία τακτική που 

θα μπορούσε να επιφέρει επιπλέον αποτελέσματα από όσα ήδη προσφέρουν οι 

υπάρχουσες εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται γύρω από τους 

γράφους γνώσης. Προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα των γράφων αυτών 

στο πεδίο ενδιαφέροντος, οφείλουμε αρχικά να κατανοήσουμε πλήρως την σημασία 

του όρου αυτού, καθώς επίσης και τη δομή του. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση 

διαφόρων ορισμών που έχουν διατυπωθεί για τους γράφους αυτούς, σε συνδυασμό με 

τη μελέτη περιπτώσεων τέτοιων γράφων που υπάρχουν διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. 

 

Στη συνέχεια, αφού παρουσιάσαμε λεπτομερώς το εργαλείο που επιλέχθηκε 

(GRAKN.AI), το χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να δημιουργήσουμε σε αυτό, το 

σχήμα του μοντέλου Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) 

με σκοπό αφενός την περεταίρω επεξεργασία σχήματος και δεδομένων μέσω της 

κονσόλας και αφετέρου την οπτικοποίησή τους μέσω του GRAKN AI Workbase. 

Έπειτα, αναλύθηκε εκτενώς το μεγάλο πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει το 

GRAKN, το οποίο συνίσταται από κανόνες που μπορούν να δημιουργηθούν και να 
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εφαρμόσουν λογική πάνω στα δεδομένα του σχήματος. Βασισμένα στη λογική αυτή, 

τέθηκαν κάποια ερωτήματα στο γράφο γνώσης με τη χρήση της GRAQL, τα οποία 

συγκρίναμε έπειτα με τα ίδια ερωτήματα διατυπωμένα σε SPARQL. Τέλος, 

δημιουργήθηκε και αναλύθηκε γράφος γνώσης, βασισμένος στην υπηρεσία έκδοσης 

διαβατηρίου, υπηρεσία που ακολουθεί το μοντέλο του CPSV-AP. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Γράφοι γνώσης, Δημόσιες υπηρεσίες, Core Public Service Vocabulary (CPSV), Core 

Public Service Vocabulary-Application Profile (CPSV-AP), GRAKN AI, Grakn, 

Graql, GRAKN AI Workbase. 

  



5 

 

Abstract 

Over the years, the number of public organizations publishing online the generated data 

has been increasing. The resulting public government data can greatly contribute and 

improve the function of the public services and thus allowing the better function of the 

state.  

 

The efforts that have been made in recent years to develop this section are numerous. 

They all aim to improve the tracking and organization of this data, two very crucial 

areas that make this data reusable and accessible to both public organizations and 

citizens. One area where many improvements have also been made is the processing, 

management and exploitation of all data. 

 

This thesis examines a new way of processing, managing, and utilizing Open Linked 

Data, a tactic that could bring additional results than existing applications already offer. 

In particular, the study focuses on knowledge graphs. In order to evaluate the usefulness 

of these graphs in the field of interest, we first need to fully understand the meaning of 

this term, as well as its structure. This is achieved by presenting various definitions 

made for these graphs, in conjunction with the case study of such graphs, available 

online. 

 

Then, after the detailed presentation of the selected tool (GRAKN.AI), we used it to 

create the schema of the Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-

AP) model for further processing of the schema and data, through the console and 

visualization through the GRAKN AI Workbase. Then, the great advantage that 

GRAKN can offer is analyzed in detail, which consists of rules that can be created and 

apply reasoning over our data. Based on this reasoning, we made some querying over 

the knowledge graph using the query language of Grakn, Graql, which we then 

compared with the same queries formulated in SPARQL. Finally, a knowledge graph 

was created and analyzed based on the passport creation service following the CPSV-

AP model. 

 

Keywords: 
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Knowledge Graphs, Public services, Core Public Service Vocabulary (CPSV), Core 

Public Service Vocabulary-Application Profile (CPSV-AP), GRAKN AI, Grakn, 

Graql, GRAKN AI Workbase. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των δεδομένων που δημοσιεύονται στον 

παγκόσμιο ιστό ολοένα και αυξάνεται. Κυβερνήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, 

δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα έχοντας σαν απώτερο σκοπό τόσο την βελτίωση της 

αξιοπιστίας και της διαφάνειας της Δημόσιας διοίκησης, όσο και την αποδοτικότερη, 

αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

Σε αυτά τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνονται οι πολίτες, 

οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Παρότι όμως αυτά γίνονται διαθέσιμα, η έλλειψη 

οργάνωσης, η ελλιπής ενημέρωση, καθώς και η μορφή τους (μη μηχαναγνώσιμη) δεν 

επιτρέπουν την πλήρη και αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους.  

 

Τέλος, ενώ υπάρχει ένα σεβαστό σύνολο Ανοιχτών δεδομένων, οι περισσότεροι 

ελληνικοί δημόσιοι φορείς δεν παρέχουν επαρκή περιγραφή των δημόσιων υπηρεσιών 

τους προκειμένου οι περιγραφές αυτές να μπορούν να ανακτηθούν εύκολα από άλλες 

διαδικτυακές πύλες, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των ηλεκτρονικών 

δημόσιων υπηρεσιών. 

1.2 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Η εργασία αυτή στοχεύει στη μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης από αυτές που 

έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στις δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την ανάδειξη 

της προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσε να προσδώσει στη διαχείριση των 

δεδομένων η νέα τεχνολογία των γράφων γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους 

στόχοι της παρούσας εργασίας είναι οι εξής: 

 Η μελέτη, η κατανόηση και η λεπτομερής περιγραφή όλων των πτυχών, των 

γράφων γνώσης. 

 Η εύρεση και η κατανόηση έτοιμων γράφων γνώσης που χρησιμοποιούνται ήδη 

στο διαδίκτυο. 

 Η εύρεση ενός εργαλείου με τη χρήση του οποίου, θα γίνει εφικτή η δημιουργία, 

η επεξεργασία και η άντληση πληροφοριών από ένα γράφο γνώσης. 
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 Η δυνατότητα οπτικοποίησης του γράφου που κρίνεται απαραίτητη, καθώς έτσι 

θα επιτευχθεί η καλύτερη και βαθύτερη κατανόησή του. 

 Η μελέτη, η κατανόηση και η σύντομη περιγραφή του μοντέλου CPSV-AP. 

 Η δημιουργία ενός σχήματος του μοντέλου αυτού στο εργαλείο που έχει 

επιλεχθεί.  

 Η μετατροπή των δεδομένων δημοσίων υπηρεσιών από RDF σε γλώσσα 

κατανοητή από το εργαλείο αυτό και στη συνέχεια η εισαγωγή τους στο 

δημιουργημένο σχήμα. 

 Η δημιουργία ενός γράφου γνώσης για τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου. 

1.3 Περιεχόμενα της μελέτης 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία, σύμφωνα 

με την οποία κινήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζεται η ακολουθία 

των βημάτων που ολοκληρώθηκαν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η βιβλιογραφία. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι γράφοι γνώσης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια σειρά 

από ορισμούς. Έπειτα, περιγράφονται τα βασικά μέρη τους και γίνεται αναφορά σε 

παραδείγματα τέτοιων γράφων όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο 

διαδίκτυο. Αναφορά γίνεται στα: 

 Γράφος γνώσης της Google (Google’s KG) 

 DBpedia 

 Yago 

 Wikidata 

 Freebase 

Κλείνοντας, σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία κατασκευής ενός τέτοιου 

γράφου μαζί με την αρχιτεκτονική στην οποία βασίζεται. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μια παρουσίαση του εργαλείου που επιλέχθηκε για το 

πρακτικό κομμάτι της εργασίας, το GRAKN.AI. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, 

δίνεται μια περιγραφή με στόχο την κατανόηση του GRAKN.AI από τον αναγνώστη. 

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των δύο κύριων μερών του (Grakn και Graql), 

αναλύοντας επίσης και όσα συνοδεύουν αυτά τα δύο μέρη. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο αρχικά αναλύεται το Ευρωπαϊκό μοντέλο CPSV και γίνεται 

περιγραφή των μερών που το απαρτίζουν, δηλαδή των κλάσεών του. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται το CPSV-AP (application profile) και κάποιες ενημερωμένες εκδόσεις 

του, συνοδευόμενες από τον σκοπό στον οποίο βασίστηκε η έκδοση μιας από αυτές. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται το εμπλουτισμένο μοντέλο του CPSV-

AP και γίνεται περιγραφή των εννοιών που έχουν εμπλουτίσει το μοντέλο αυτό. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο και αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της εργασίας, 

παρουσιάζεται και αναλύεται η κατασκευή του σχήματος που είναι βασισμένο στο 

μοντέλο CPSV-AP v2.2 (enriched). Αρχικά παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής των 

οντοτήτων και των χαρακτηριστικών, μαζί με δύο πίνακες που περιέχουν τον κώδικα 

για τη δημιουργία τους. Στη συνέχεια, εξηγείται ο τρόπος δημιουργίας κανόνων και η 

λειτουργία τους και παρουσιάζονται κάποια ερωτήματα με τις απαντήσεις τους που 

τέθηκαν με σκοπό τη σύγκριση. Τέλος, δημιουργείται και αναλύεται ο γράφος γνώσης 

για την έκδοση διαβατηρίου, που ακολουθεί επίσης το μοντέλο του CPSV-AP. 

 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής, καθώς και κάποιες προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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2 Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κατά τη 

συγγραφή μιας εργασίας. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία λοιπόν, είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπιστεί με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. Με την ολοκλήρωσή της, πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη και εκτενή απογραφή, της σχετικής 

με το αντικείμενό βιβλιογραφίας. Έτσι, αυτό το κεφάλαιο, περιγράφει τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται, με σκοπό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 

επιστημονικά άρθρα από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, σχετικά πάντοτε με το 

γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

2.2 Περιγραφή της μεθοδολογίας 

Οι Webster και Watson (2002), παρέχουν μια δομημένη προσέγγιση κατά την οποία 

μπορεί κανείς βήμα προς βήμα, να εντοπίσει πηγές και να αντλήσει τις πληροφορίες 

που χρειάζεται. 

 

1. Η αναζήτηση σχετικής με το αντικείμενο βιβλιογραφίας, είναι λογικό να ξεκινά 

από τα κορυφαία περιοδικά. Αυτά, μπορούν να βρεθούν σε διάφορες βάσεις 

δεδομένων με επιστημονικά περιοδικά. Στις βάσεις αυτές, χρησιμοποιώντας 

λέξεις κλειδιά δίνεται η δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής εύρεσης 

άρθρων. Μέσω αυτής της αναζήτησης όμως, ενδέχεται κάποιο άρθρο να μην 

έχει βρεθεί. Γι’ αυτό, θα ήταν συνετό, να γίνεται μια γρήγορη ανάγνωση των 

περιεχομένων του εκάστοτε περιοδικού, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος της 

έλλειψης κάποιου σημαντικού άρθρου. Η εξέταση υψηλής ποιότητας 

συνεδριάσεων, αποτελεί επίσης μια καλή πηγή για έρευνα. Τέλος, η αναζήτηση 

περιοδικών και άρθρων δεν είναι συνετό να περιορίζεται μόνο στον κλάδο των 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς αποτελεί ένα τομέα που συνδέεται άμεσα 

με άλλους τομείς. 
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2. Αφού έχει ολοκληρωθεί ο εντοπισμός των άρθρων, ο ερευνητής πρέπει να 

επανεξετάσει τις παραπομπές αυτών και να συμπεριλάβει στην ανασκόπηση 

άρθρα από τα οποία μπορεί να προέρχονται τα συγκεκριμένα. Αυτό το βήμα 

μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση του Web of Science. 

 

3. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει φτάσει πια στο τέλος της όταν μέσω της 

αναζήτησης δεν προκύπτουν νέες έννοιες στο σύνολο των άρθρων που 

εμφανίζονται. 

 

Εκτός όμως από αυτά, υπάρχουν ακόμη κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ 

σημαντικά. Για παράδειγμα, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν πρέπει να γίνεται 

κριτική σε προηγούμενες εργασίες. Επίσης, η ανασκόπηση θα πρέπει να προσδιορίζει 

τυχόν μοτίβα στη βιβλιογραφία, να παρουσιάζει συσσωρευμένη γνώση και να 

αποκαλύπτει τυχόν κενά. Άρθρα που αναφέρονται σε έρευνες που δεν έχουν διεξαχθεί 

σωστά, πρέπει να παραλείπονται. Τέλος, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, προτιμότερη 

είναι η χρήση του ενεστώτα. καθώς βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει ευκολότερα 

τις έννοιες χάρη στην αμεσότητα που προσφέρει. 

 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τους Webster και Watson, ένα ιδανικό άρθρο είναι 

αναγκαίο να: 

 Δίνει κίνητρο για έρευνα πάνω στο θέμα και να εξηγεί τις συνεισφορές της 

ανασκόπησης 

 Να περιγράφει τις βασικές έννοιες 

 Να περιγράφει τα όρια της έρευνας 

 Να εξετάζει σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία σε συναφείς τομείς 

 Να αναπτύσσει ένα μοντέλο που θα οδηγεί σε μελλοντική έρευνα 

 Να δικαιολογεί προτάσεις παρουσιάζοντας θεωρητικές εξηγήσεις, 

προηγούμενα εμπειρικά ευρήματα και πρακτικά παραδείγματα 

 Να επισημαίνει ενδεχόμενες επιπτώσεις για τους ερευνητές και τους 

διαχειριστές 

 Να είναι επεξηγηματικό και δημιουργικό 
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2.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία που εφαρμόστηκε. Η συγκεκριμένη 

συμβαδίζει με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην ενότητα 2.2. και είναι 

προσαρμοσμένη στο θέμα των γράφων γνώσης. Σκοπός της είναι η χαρτογράφηση του 

σχετικά νέου αυτού πεδίου και για το λόγο αυτό το παρόν έργο είναι βασισμένο σε ένα 

μεγάλο εύρος σχετικής βιβλιογραφίας γύρω από τους γράφους γνώσης. 

 

Η αναζήτηση ερευνητικών άρθρων πραγματοποιείται σε κάποιες από τις γνωστότερες 

βάσεις δεδομένων με επιστημονικά άρθρα, όπως Web of Science, Scopus, 

ScienceDirect, Google Scholar. 

 

Η πρώτη λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται στην κάθε μια από αυτές τις βάσεις είναι η 

λέξη‘knowledge graphs’. Η αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτού του 

όρου παρουσίασε πολλά αποτελέσματα. Μετά την σύντομη ανάγνωση κάποιων τίτλων 

από τα άρθρα που προέκυψαν, ακολούθησε η προσθήκη φίλτρου ώστε να περιοριστούν 

τα αποτελέσματα με ημερομηνίες από το 2017 και έπειτα. Στο Google Scholar η 

ημερομηνία ορίστηκε από το 2018 και μετά, καθώς δεν παρέχεται εναλλακτική 

επιλογή. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι αφενός, το πλήθος των 

αποτελεσμάτων κρίθηκε απαγορευτικό και, αφετέρου, οι γράφοι γνώσης αποτελούν 

ένα νεότερο σχετικά θέμα. 

 

Μετά από σύντομη ανάγνωση των νέων αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε ότι μέσα σε 

αυτά υπήρχαν κάποια άρθρα που ήταν άσχετα με το θέμα που μελετάται. Προκειμένου 

να περιοριστούν περεταίρω τα αποτελέσματα, έγινε εισαγωγή ενός ακόμη φίλτρου, 

όπου αυτό, βέβαια, ήταν εφικτό. Το φίλτρο αυτό, εμφάνιζε μόνο αποτελέσματα που 

σχετίζονταν με την επιστήμη των υπολογιστών, πληροφοριακά συστήματα, επιστήμες 

της πληροφορίας, συστήματα βασισμένα στη γνώση και μαθηματικά. Δεν 

περιορίστηκα μόνο στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς αυτό θα αποτελούσε λάθος 

σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η 

επιλογή της ταξινόμησης, που κρίθηκε προτιμότερο να γίνει ως προς την σχετικότητα 

με τη λέξη κλειδί που είχα εισάγει. Έπειτα, ακολούθησε η ανάγνωση των περιλήψεων 

από τα άρθρα και τα βιβλία που ήταν σχετικά με το θέμα της εργασίας. Το πλήθος των 

αποτελεσμάτων στις παραπάνω ενέργειες φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα για τη λέξη κλειδί knowledge graph 

 
Αρχικά 

αποτελέσματα 

Φιλτραρισμένα 

αποτελέσματα 

(Ημερομηνία) 

Φιλτραρισμένα 

αποτελέσματα 

(Κατηγορία) 

Web of 

Science 
7.648 2.133 857 

Scopus 22.937 6.185 4.943 

ScienceDirect 349.655 76.442 2.701 

Google 

Scholar 
3.410.000 56.700 - 

 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και για άλλες λέξεις κλειδιά, όπως ‘semantic web’, 

‘linked open data’, ‘knowledge graph architecture’, ‘knowledge graph ontology’, 

‘knowledge graph construction’, knowledge graph definition’, ‘Core Public Service 

Vocabulary’, ‘CPSV’. 

 

Η τελική επιλογή των άρθρων μετά την ανάγνωση των περιλήψεων έγινε με βάση τη 

σχετικότητά τους ως προς τα περιεχόμενα της εργασίας. Τα περιεχόμενα αυτά, θα 

έπρεπε να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν τεθεί εξ’ αρχής, όπως: 

 Τι είναι γράφος γνώσης; 

 Από τι αποτελείται; 

 Πως κατασκευάζεται; 

 Τι μορφής δεδομένα δέχεται ως είσοδο; 

 Τι παράγει ως έξοδο; 

 Είναι δυνατή η οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων; 

 Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων γράφων; Αν ναι, πως δομούνται; 

 Πως και που χρησιμοποιούνται οι γράφοι γνώσης; 

 Έχουν εφαρμογές σε δημόσιες υπηρεσίες; 

 Θα μπορούσαμε να εισάγουμε δεδομένα από κάποια δημόσια υπηρεσία και να 

δημιουργήσουμε έναν τέτοιο γράφο; 

 Θα μπορούσαμε να μοντελοποιήσουμε πολύπλοκες διαδικασίες δημοσίων 

υπηρεσιών με τη χρήση τους; 

 

Εκτός όμως από την αναζήτηση στις βάσεις αυτές, σημαντικό ρόλο στην εύρεση 

σχετικής βιβλιογραφίας αποτέλεσαν οι βιβλιογραφίες από τα άρθρα που είχαν επιλεγεί. 

Μέσα σε αυτά υπήρχαν αναφορές σε άλλα άρθρα ή βιβλία που περιείχαν πολύ χρήσιμες 
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πληροφορίες για τους διάφορους τομείς της έρευνας. Έτσι, σημαντικό κομμάτι της 

βιβλιογραφίας προέκυψε και μέσω αυτής της αλυσιδωτής διαδικασίας. 

 

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας. 

Όσων αφορά στο πρακτικό κομμάτι, έπρεπε να βρεθεί κάποιο πρόγραμμα που να 

μπορεί να παρουσιάσει οπτικά κάποιον γράφο γνώσης,  να μπορεί να δεχθεί σαν είσοδο 

και να απεικονίσει δεδομένα που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και βρίσκονται 

σε μορφή είτε xls είτε RDF. Για την εύρεση ενός τέτοιου προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη έρευνα και προέκυψαν οι εξής επιλογές, badwolf1, 

Dgraph2, blazegraph3 και το Grakn.Ai4. 

 

Ύστερα από την εξέταση των παραπάνω επιλέχθηκε το Grakn.Ai καθώς, υπάρχει 

έκδοση η οποία είναι ελεύθερη στη χρήση της, η περιγραφή των δυνατοτήτων που 

παρέχει ταιριάζει πολύ με τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ενώ, τέλος, έχει μια πολύ 

ενεργή κοινότητα που μπορεί να προσφέρει άμεσα λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα 

προκύψει. Στη σελίδα του συγκεκριμένου προγράμματος αναφέρεται με πολλές 

λεπτομέρειες το τι ακριβώς είναι, τι μπορεί να κάνει, καθώς και το πώς. Λεπτομερής 

παρουσίαση του Grakn.Ai γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.4 Συμπεράσματα 

Σε αυτή την ενότητα περιεγράφηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο 

για τη δημιουργία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Αρχικά, παρουσιάστηκαν με 

λεπτομέρεια τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας και στη συνέχεια 

παρουσιάστηκαν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ένα προς ένα, με 

σκοπό να είναι όσο το δυνατό αναλυτικότερη και πιο κατανοητή. 

                                                
1 https://github.com/google/badwolf 
2 https://dgraph.io/ 
3 https://blazegraph.com/ 
4 https://grakn.ai/ 

https://github.com/google/badwolf
https://dgraph.io/
https://blazegraph.com/
https://grakn.ai/
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3 Γράφοι Γνώσης 

3.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος ‘Γράφος Γνώσης’ χρησιμοποιείται πολύ συχνά τόσο στην 

έρευνα όσο και στις επιχειρήσεις. Ο όρος αυτός είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τους 

όρους ‘σημασιολογικός ιστός ή (semantic web)’, ‘συνδεδεμένα δεδομένα ή (linked 

data)’ και ‘αναλύσεις μεγάλης κλίμακας δεδομένων ή (large scale data analytics)’. Το 

2012 η Google έφερε στην κοινότητα το δικό της γράφο γνώσης με αποτέλεσμα η 

δημοτικότητα του όρου αυτού να εκτοξευθεί. Ξεκινήσαν έτσι πολλές έρευνες που σαν 

σκοπό είχαν να περιγράψουν τον συγκεκριμένο όρο, ή καλύτερα να του δώσουν 

κάποιον ορισμό. 

 

3.2 Ορισμοί 

Στην προσπάθειά τους αυτή οι ερευνητές κατάφεραν να αποδώσουν ο καθένας κάποιον 

ορισμό στον όρο γράφος γνώσης (knowledge graph), αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, 

εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας, υπήρξαν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ των ορισμών και 

των περιγραφών. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι επιλεγμένοι ορισμοί για τον όρο που 

αναφέρθηκε. 

 

Ο πρώτος ορισμός που θα δούμε είναι των Ehrlinger, Lisa & Wöß, Wolfram. 

 

 «A knowledge graph acquires and integrates information into an ontology and 

applies a reasoner to derive new knowledge.» (Ehrlinger, L., & Wöß, W., 

(2016)). 

 

Μετάφραση5: 

 «Ένας γράφος γνώσης αποκτά και ενσωματώνει πληροφορίες σε μια οντολογία 

και εφαρμόζει έναν reasoner για να αντλήσει νέα γνώση.» 

 

                                                
5 Μετάφραση από Προμικυρίδη Ραφαήλ. 
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Τον παραπάνω ορισμό συνοδεύει και ένα σχήμα (Εικόνα 1) στο οποίο φαίνεται η 

αρχιτεκτονική ενός γραφήματος γνώσης σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές. 

 

 

Ο επόμενος ορισμός είναι από τον Heiko Paulheim. 

 

 «A knowledge graph: 

1. Mainly describes real world entities and their interrelations, organized 

in a graph. 

2. Defines possible classes and relations of entities in a schema. 

3. Allows for potentially interrelating arbitrary entities with each other. 

4. Covers various topical domains.» ( H. Paulheim, (2016)). 

 

Μετάφραση6: 

 «Ένα knowledge graph: 

1. Περιγράφει κυρίως οντότητες του πραγματικού κόσμου και τις σχέσεις τους, 

οργανωμένες σε ένα γράφο. 

2. Καθορίζει πιθανές κατηγορίες και σχέσεις οντοτήτων σε ένα σχήμα 

3. Επιτρέπει, δυνητικά, αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυθαίρετων οντοτήτων 

4. Καλύπτει διάφορους τοπικούς τομείς.» 

 

Ο παραπάνω ορισμός αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

ικανοποιούνται ώστε να αποκαλείται ένας γράφος, ‘γράφος γνώσης’. Στα δύο πρώτα 

κριτήρια αναφέρεται πως στην ουσία ένας γράφος γνώσης εστιάζει περισσότερο στις 

οντότητες και τις σχέσεις τους, γι’ αυτό και το σχήμα μπορεί να είναι σχετικά ρηχό, 

αφού έχει δευτερεύοντα ρόλο. Στο τρίτο κριτήριο παρατηρούμε πως υπάρχει η 

δυνατότητα ύπαρξης αυθαίρετων σχέσεων ανάμεσα σε οντότητες οι οποίες δεν 

                                                
6 Μετάφραση από Π.Ρ. 

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική ενός γράφου γνώσης (πηγή: Ehrlinger, L., & 

Wöß, W., (2016)). 
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περιορίζονται μόνο στο πεδίο τους. Τέλος, στο τέταρτο κριτήριο, βλέπουμε πως οι 

γράφοι γνώσης καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των τομέων που υπάρχουν στον 

πραγματικό κόσμο και δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα. 

 

Στη συνέχεια θα δούμε έναν ορισμό από τους M. Kroetsch and G. Weikum. 

 

 «Knowledge graphs are large networks of entities, their semantic types, 

properties, and relationships between entities.» (M. Kroetsch and G. Weikum, 

(2016)). 

 

Μετάφραση7: 

 «Οι γράφοι γνώσης είναι μεγάλα δίκτυα οντοτήτων, με τα σημασιολογικά τους 

είδη, τις ιδιότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους.» 

 

Ακόμη ένας ορισμός από τον A. Blumauer. 

 

 «Knowledge graphs could be envisaged as a network of all kind things which 

are relevant to a specific domain or to an organization. They are not limited to 

abstract concepts and relations but can also contain instances of things like 

documents and datasets. » (A. Blumauer, (2014)). 

 

Μετάφραση8: 

 «Οι γράφοι γνώσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα δίκτυο όλων των ειδών 

των αντικειμένων που είναι σχετικά με ένα συγκεκριμένο τομέα ή έναν 

οργανισμό. Δεν είναι περιορισμένα σε αφηρημένες έννοιες και σχέσεις αλλά 

μπορούν επίσης να περιέχουν στιγμιότυπα αντικειμένων όπως έγγραφα και 

σύνολα δεδομένων.» 

  

                                                
7 Μετάφραση από Π.Ρ. 
8 Μετάφραση από Π.Ρ. 
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Ορισμός από τους J. Pujara, H. Miao, L. Getoor, and W. Cohen. 

 

 « [...] systems exist, [...], which use a variety of techniques to extract new 

knowledge, in the form of facts, from the web. These facts are interrelated, and 

hence, recently this extracted knowledge has been referred to as a knowledge 

graph.» (J. Pujara, H. Miao, L. Getoor, and W. Cohen, (2013)). 

 

Μετάφραση9: 

 «[...] υπάρχουν συστήματα, [...], τα οποία χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών 

για την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της μορφή γεγονότων, από το 

διαδίκτυο. Αυτά τα γεγονότα είναι αλληλένδετα και, ως εκ τούτου, πρόσφατα αυτή 

η γνώση έχει αναφερθεί ως γράφος γνώσης.» 

 

Ακόμη ένας ορισμός από τους M. Farber, B. Ell, C. Menne, A. Rettinger, and F. 

Bartscherer. 

 

 «We define a Knowledge Graph as an RDF graph. An RDF graph consists of a 

set of RDF triples where each RDF triple (s, p, o) is an ordered set of the 

following RDF terms: a subject s 2 U [B, a predicate p 2 U, and an object U [B 

[L. An RDF term is either a URI u 2 U, a blank node b 2 B, or a literal l 2 L.» 

(M. Farber, B. Ell, C. Menne, A. Rettinger, and F. Bartscherer, (2016)). 

 

Μετάφραση10: 

 «Ορίζουμε ένα γράφο γνώσης ως έναν RDF γράφο. Ένας γράφος RDF 

αποτελείται από ένα σύνολο RDF τριάδων όπου κάθε RDF τριάδα (s, p, o) είναι 

ένα ταξινομημένο σύνολο των ακόλουθων όρων RDF: a το αντικείμενο s ∈ U ∪ 

B, ένα πρότυπο p ∈ U, και ένα αντικείμενο U ∪ B ∪ L. Ένας όρος RDF είναι είτε 

ένα URI u ∈ U, ένας κενός κόμβος b ∈ B, ή ένα literal l ∈ L.» 

 

                                                
9 Μετάφραση από Π.Ρ. 
10 Μετάφραση από Π.Ρ. 
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3.3 Γράφος γνώσης: Βασικά μέρη 

Πέραν των ορισμών, ένας γράφος γνώσης μπορεί να θεωρηθεί ως γνώση στη μορφή 

γραφήματος, δηλαδή ένας γράφος με κόμβους και ακμές. Οι κόμβοι αποτελούν τις 

οντότητες και οι ακμές τις σχέσεις μεταξύ αυτών. Παρακάτω, στην εικόνα 2, θα δούμε 

ένα παράδειγμα ενός γραφήματος γνώσης: 

 

 

 

Οντότητες (κόμβοι) στον παραπάνω γράφο γνώσης αποτελούν η Microsoft, ο Bill 

Gates και το βουνό Rainier. Οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων αυτών (ακμές του 

γραφήματος) είναι οι ζει (Lives in), ιδρυτής (Founder), βρίσκεται (Located in). 

 

Ο συγκεκριμένος γράφος μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

 

«Η Microsoft είναι μία εταιρία με έδρα την Washington και υδρήθηκε από τον Bill Gates 

ο οποίος ζει στην Washington, επίσης το βουνό Rainier είναι το ψηλότερο βουνό που 

βρίσκεται στην Washington. » 

 

Αυτό είναι το είδος γνώσης που μπορούμε να αποτυπώσουμε με τους γράφους γνώσης. 

Βλέπουμε επομένως πως οι γράφοι αυτοί αποτελούνται από τρία βασικά μέρη. Το 

πρώτο από αυτά είναι οι οντότητες. Οντότητες μπορούν να αποτελούν διάφορα 

στοιχεία όπως τοποθεσίες, πρόσωπα, εταιρίες, βιβλία, ταινίες κ.α.. Το δεύτερο είναι οι 

Εικόνα 2: Παράδειγμα γράφου γνώσης (πηγή: Microsoft edx 

courses, ανακτήθηκε από https://www.edx.org/course/graphs-to-

knowledge-graphs-3) 
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σχέσεις. Αυτές είναι που δηλώνουν το πώς συνδέονται μεταξύ τους οι οντότητες. 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες των οντοτήτων που συμμετέχουν σε ένα γράφο 

γνώσης, αποτελούν το τρίτο βασικό μέρος.  

 

Παράδειγμα οντοτήτων με τα χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν βλέπουμε στην 

εικόνα 3, ενώ, σε συνδυασμό με τις σχέσεις μεταξύ αυτών που φαίνονται στην εικόνα 

2 έχουμε έναν ολοκληρωμένο γράφο γνώσης. 

 

 

Εικόνα 3: Οντότητες με τα χαρακτηριστικά τους (πηγή: Microsoft edx courses, 

ανακτήθηκε από https://www.edx.org/course/graphs-to-knowledge-graphs-3) 
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3.4 Γράφοι γνώσης στο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει πολλούς γράφους γνώσης. Εκτός από τους 

ιδιωτικούς, υπάρχουν πολλοί που είναι δημόσιοι και περιέχουν εξίσου πληθώρα 

χρήσιμων πληροφοριών στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας μας. Η επιλογή 

βέβαια ενός γράφου γνώσης δεν είναι απλή υπόθεση. Ο καθένας από αυτούς μολονότι 

περιέχει πολλές πληροφορίες δεν μπορεί να εξυπηρετεί πάντα όλους τους σκοπούς για 

τους οποίους το χρειαζόμαστε. Γι’ αυτό και ανάλογα με το τι θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε καλούμαστε να επιλέξουμε το κατάλληλο. Κάποιοι από αυτούς 

τους γράφους είναι: Google’s KG, DBpedia, YAGO, Wikidata, NELL, OpenCyc, 

Freebase κ.α.. Παρακάτω θα δούμε κάποια από αυτά λίγο πιο αναλυτικά. 

 

3.4.1 Γράφος γνώσης της Google (Google’s KG)11 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, ο όρος ‘knowledge graph’ ή 

‘Γράφος γνώσης’ δημιουργήθηκε από την Google όταν η ίδια εισήγαγε για πρώτη φορά 

το δικό της γράφο γνώσης σαν στρατηγική για την αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

Χρησιμοποιώντας τους συγκεκριμένους γράφους, η απλή επεξεργασία κειμένου 

μετατράπηκε σε μια πιο συμβολική αναπαράσταση της γνώσης. Το σύνθημα που 

χαρακτήριζε αυτή την αλλαγή ήταν το ‘Things not strings’.(Ringler, D., & B, H. P. 

(2017)) 

 

Μια από τις βασικές ανάγκες για την εξέλιξη του ατόμου είναι η ανάγκη του για 

μάθηση. Στις μέρες μας η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα είναι 

αρκετά ευκολότερη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

δύσκολο κομμάτι, το οποίο απαιτεί πολύ δουλειά και χρόνο. Έτσι, στις 16 Μαΐου του 

2012 η Google δημοσιεύει ένα άρθρο στο επίσημο blog της (Google Official Blog) στο 

οποίο συστήνει για πρώτη φορά το Knowledge Graph της στο κοινό. Η κίνησή αυτή 

αποσκοπούσε στη μετατροπή της αναζήτησης πληροφοριών σε μια πολύ εύκολη και 

γρήγορη διαδικασία. 

 

                                                
11 3.4.1 βασισμένο στο https://googleblog.blogspot.com/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-

not.html 

https://googleblog.blogspot.com/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html
https://googleblog.blogspot.com/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html
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Πιο συγκεκριμένα, ο γράφος γνώσης της Google, επιτρέπει στους χρήστες να 

αναζητούν οτιδήποτε επιθυμούν παίρνοντας άμεσα απαντήσεις, σχετικά με το ερώτημα 

που έχουν θέσει. Ο συγκεκριμένος γράφος, σύμφωνα με τη Google, περιέχει 

περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντικείμενα, όπως επίσης και περισσότερα από 3,5 

δισεκατομμύρια γεγονότα και σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων που συμμετέχουν. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το βήμα αυτό που έκανε η Google με 

το γράφο γνώσης της, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για τη μετάβαση σε μια εποχή στην 

οποία ο παγκόσμιος ιστός αντιλαμβάνεται τον κόσμο λίγο πολύ όπως και οι άνθρωποι. 

 

Ο συγκεκριμένος γράφος γνώσης βελτιώνει την αναζήτηση της Google με τρεις κυρίως 

τρόπους: 

 

1) Βρίσκοντας το σωστό αποτέλεσμα 

Κατά την αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, μπορεί κάποια λέξη να αντιστοιχεί σε δύο 

ή ακόμη και παραπάνω αποτελέσματα. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει ο γράφος 

γνώσης, καθώς κάνοντας την αναζήτηση εξυπνότερη, αντιλαμβάνεται τη διαφορά 

ανάμεσα στα δύο, ή και παραπάνω αποτελέσματα, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη 

να επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα τέτοιο 

παράδειγμα. 
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Εικόνα 4: Παράδειγμα Taj Mahal ανακτήθηκε από googleblog.blogspot.com 

 

2) Δίνοντας καλύτερη περίληψη 

Στα αποτελέσματα που λαμβάνουμε κάνοντας μια ερώτηση περιέχονται και επιπλέον 

πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο που ενδιαφερόμαστε να ερευνήσουμε. Αυτό 

είναι εφικτό επειδή ο γράφος γνώσης, μελετώντας τα στοιχεία που αναζητούν 

περισσότερο οι χρήστες για συγκεκριμένα αντικείμενα, καταφέρνει να κάνει 

προβλέψεις για το τι είναι πιθανότερο να θελήσει κάποιος κατά την αναζήτησή του. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω, στην εικόνα 5, με την 

Marie Curie. Ο χρήστης αναζητώντας το συγκεκριμένο όνομα θα πάρει πληροφορίες 

για το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία θανάτου, 

καταγωγή, παιδιά, καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκπαίδευση και τις 

επιστημονικές ανακαλύψεις της. 
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Εικόνα 5: Παράδειγμα Marie Curie ανακτήθηκε από googleblog.blogspot.com 

 

3) Πηγαίνει βαθύτερα και ευρύτερα 

Λόγω της μελέτης των μοτίβων που δημιουργούν οι αναζητήσεις των χρηστών, ο 

γράφος γνώσης μπορεί να κάνει κάποιες προτάσεις. Σύμφωνα με αυτά που είδαν επίσης 

οι χρήστες, σχετικά πάντα με το αντικείμενο της αναζήτησης, γίνονται προτάσεις που 

ενδέχεται να καθοδηγήσουν το χρήστη  προς την ανακάλυψη επιπλέον γνώσεων αλλά 

και την απάντηση πολλών από τις ερωτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στη 

συνέχεια. Παράδειγμα βλέπουμε στην εικόνα 5, όπου στο κάτω και δεξιό μέρος 

αναγράφεται το πεδίο «People also search for.» δηλαδή «Οι άνθρωποι αναζήτησαν 

επίσης.». 

 

3.4.2 DBpedia 

Η DBpedia σαν έργο ξεκίνησε το 2006. Από τότε μέχρι και σήμερα αποτελεί έναν πολύ 

σημαντικό κόμβο διασύνδεσης ανάμεσα σε διάφορα σύνολα δεδομένων γι’ αυτό και 

έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για έρευνα όσο και πρακτική. Η DBpedia 

σαν στόχο έχει να εξάγει δομημένα δεδομένα από την Wikipedia με τη χρήση 

πολυπλοκότερων ερωτημάτων από αυτά που μπορούν να γίνουν στη δεύτερη και, στη 

συνέχεια, αυτά τα δεδομένα να επαναχρησιμοποιηθούν σε διάφορους οργανισμούς. 

 

Όλα αυτά είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, καθώς η κοινότητα της DBpedia 

φροντίζει να διατηρεί την ποιότητα των δεδομένων σε πολύ υψηλό επίπεδο 

προβαίνοντας σε συνεχείς βελτιώσεις και προσθήκες στην πλατφόρμα αυτή. Εκτός από 

την ποιότητα των δεδομένων όμως, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και όλα τα 
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εργαλεία, οι εφαρμογές και οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται 

γύρω από αυτή ώστε τα εξαγόμενα δεδομένα να έχουν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. 

(Bizer, C., Lehmann, J., Isele R., Jakob M., Jentzsch A., Kontokostas D., Mendes P. 

N., Hellmann S., Morsey M., Van Kleef P., Auer Soren. (2012)). 

 

3.4.2.1 Πλαίσιο εξαγωγής 

Πολύ σημαντικό κομμάτι στις λειτουργίες αυτής της πλατφόρμας αποτελεί η εξαγωγή 

των δεδομένων από τη Wikipedia, καθώς συνιστά το πρώτο σκαλοπάτι. Τα άρθρα της 

Wikipedia, εκτός από ελεύθερο κείμενο περιλαμβάνουν και διάφορους τύπους 

δομημένων πληροφοριών σε μορφή σήμανσης ‘wiki’. Αυτές τις πληροφορίες 

εκμεταλλεύεται το πλαίσιο εξαγωγής της DBpedia, τις οποίες εξάγει και μετατρέπει σε 

μία βάση γνώσεων. 

 

Το πλαίσιο αυτό είναι δομημένο σε 4 φάσεις: 

 Εισαγωγή: Μία εξωτερική πηγή διαβάζει τις σελίδες της Wikipedia. 

 Ανάλυση: Ο wiki-αναλυτής, μετατρέπει τον κώδικα κάθε σελίδας σε ένα 

δέντρο αφηρημένης σύνταξης. 

 Εξαγωγή: Το δέντρο αυτό προωθείται στους εξαγωγείς, οι οποίοι δίνουν το 

αντίστοιχο αποτέλεσμα σε μορφή RDF. 

 Έξοδος: Οι εξαχθείσες RDF τριάδες γράφονται σε μία βάση. N-τριπλέτες 

μπορούν επίσης να υποστηριχθούν. 

 

Μία επισκόπηση του πλαισίου αυτού φαίνεται επίσης και στην Εικόνα 6 παρακάτω. 
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Εικόνα 6: Πλαίσιο εξαγωγής της DBpedia (πηγή: Bizer, C., Lehmann, J., Isele R., 

Jakob M., Jentzsch A., Kontokostas D., Mendes P. N., Hellmann S., Morsey M., Van 

Kleef P., Auer Soren. (2012)). 

 

3.4.2.2 Εξαγωγείς (Extractors) 

Στο στάδιο της εξαγωγής αναφέρονται κάποιοι εξαγωγείς (extractors). Αυτοί είναι 

υπεύθυνοι για τη μετάφραση των σελίδων της Wikipedia σε RDF τριάδες. Οι 

κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται είναι 4 και είναι οι εξής: 

 Mapping-Based Infobox Extraction: Η συγκεκριμένη εξαγωγή βασίζεται 

κυρίως σε χειροποίητες, γραπτές αντιστοιχίσεις ανάμεσα σε infoboxes της 

Wikipedia και όρους στην οντολογία της DBpedia. Η μέθοδος αυτή παράγει 

δεδομένα πολύ υψηλής ποιότητας, αφού οι αντιστοιχίσεις καθορίζουν έναν 

τύπο δεδομένων για κάθε infobox. 

 Raw Infobox Extraction: Η ακατέργαστη εξαγωγή infobox παρέχει μία άμεση 

χαρτογράφηση από wikipedia’s infoboxes σε RDF, αλλά γίνεται χωρίς να 

βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη γνώση γι’ αυτό και τα δεδομένα που 

εξάγονται είναι χαμηλότερης ποιότητας. 

 Feature Extraction: Οι εξαγωγείς αυτής της μορφής εξειδικεύονται στην 

εξαγωγή χαρακτηριστικών μίας μόνο κατηγορίας από το κάθε αντικείμενο.(π.χ. 

γεωγραφικές συντεταγμένες) 
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 Statistical Extraction: Οι εξαγωγείς αυτοί συλλέγουν στατιστικά δεδομένα 

από διάφορες σελίδες της Wikipedia με σκοπό να παρέχουν διάφορες 

στατιστικές πληροφορίες. 

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε μία λίστα από κάποιους εξαγωγείς. 

 

Πίνακας 2: Extractors (πηγή: Bizer, C., Lehmann, J., Isele R., Jakob M., Jentzsch A., 

Kontokostas D., Mendes P. N., Hellmann S., Morsey M., Van Kleef P., Auer Soren. 

(2012)). 
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Η εξαγωγή των δεδομένων όπως είδαμε παραπάνω αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι 

για τη DBpedia.  

 

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που αυτά τα δεδομένα θεωρούνται ξεπερασμένα; 

3.4.2.3 Σύστημα ζωντανής ενημέρωσης 

Όπως είπαμε παραπάνω, η DBpedia εξάγει δεδομένα από τη Wikipedia. Η δεύτερη 

όμως επιτρέπει στους χρήστες της να επεξεργάζονται τις σελίδες με αποτέλεσμα να 

ανανεώνονται συνεχώς και με πολύ υψηλό ρυθμό τα περιεχόμενά της. Η ανάγκη λοιπόν 

της DBpedia για συνεχή ενημέρωση, οδήγησε στη δημιουργία ενός μηχανισμού ο 

οποίος κρατάει συνεχώς τις δύο αυτές πλατφόρμες συγχρονισμένες μεταξύ τους, 

επιτρέποντας έτσι τα εξαγόμενα δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα και αξιόπιστα.  

 

Για να είναι εφικτό αυτό, η Wikipedia έχει δώσει πρόσβαση στις ενημερώσεις των 

σελίδων της στη DBpedia. Έτσι, κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια αλλαγή, ένα 

αρχείο xml με ενημερώσεις αποστέλλεται μέσω http και, στη συνέχεια, αυτές οι 

αλλαγές τροφοδοτούνται στον μηχανισμό συγχρονισμού της DBpedia μέσω ενός 

στοιχείου Java. Η αρχιτεκτονική του μηχανισμού αυτού φαίνεται στην εικόνα 7. 

 

 

Τα βασικότερα μέρη του συστήματος αυτού είναι τα εξής: 

 Local Wikipedia mirror (τοπικό αντίγραφο με την έκδοση της γλώσσας της 

Wikipedia): Είναι εγκατεστημένο και βρίσκεται σε ζωντανό συγχρονισμό με 

Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική μηχανισμού "DBpedia Live" (πηγή: Bizer, C., Lehmann, J., 

Isele R., Jakob M., Jentzsch A., Kontokostas D., Mendes P. N., Hellmann S., Morsey 

M., Van Kleef P., Auer Soren. (2012)). 
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την ζωντανή του έκδοση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο OAI-PMH ώστε να 

είναι εφικτή η υπέρβαση των ορίων πρόσβασης που θέτει η Wikipedia. 

 Mappings wiki: Χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα πηγή εισόδου και μία 

αλλαγή χαρτογράφησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικό αριθμό πόρων της 

DBpedia. 

 DBpedia Live Extraction Manager: Ο διαχειριστής αυτός παίρνει όλες τις 

τροφοδοσίες σελίδων που στέλνονται για εκ νέου επεξεργασία, εφαρμόζει 

όλους τους διαθέσιμους εξαγωγείς και τελικά τις αποθηκεύει σε μία 

συμπιεσμένη δομή αρχείων, τις N-Τριπλέτες. 

 Synchronisation Tool: Είναι το εργαλείο που επιτρέπει την ενημέρωση όλων 

των υπολοίπων αντιγράφων συλλέγοντας τις παραγόμενες αλλαγές. 

 

3.4.3 Yago 

Ο επόμενος γράφος γνώσης που θα αναλύσουμε είναι το Yago. Είναι μια νέα οντολογία 

ανοιχτού κώδικα που παρουσιάστηκε το 2007 και συνδυάζει υψηλή περιεκτικότητα και 

ποιότητα. Αποτελεί ένα γράφο γνώσης με πολλές οντότητες και στοιχεία για αυτές, 

χάρη στη δυνατότητα για εύκολη επέκταση που παρέχει. Τα δεδομένα του 

συγκεκριμένου γραφήματος προέρχονται από τη Wikipedia. Η συγκεκριμένη 

οντολογία λοιπόν, χρησιμοποιεί τις σελίδες κατηγοριών της Wikipedia ώστε να μπορεί 

να κατατάσσει τις διάφορες οντότητες και τις σχέσεις τους σε κατηγορίες, χωρίς να 

περιορίζεται στη χρήση διαφόρων μεθόδων εξόρυξης δεδομένων από την πηγή της. 

 

3.4.3.1 Δομή του Yago 

Προκειμένου να μπορεί το Yago να παρέχει δεδομένα υψηλής ποιότητας, απαιτείται 

να εκφράζει με απλό και αποφασιστικό τρόπο οντότητες και γεγονότα με τις ιδιότητές 

τους, καθώς επίσης και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Παρακάτω θα δούμε 

τον τρόπο που οργανώνονται τα δεδομένα στο μοντέλο αυτό. (Suchanek, F. M., & 

Weikum, G. (2007)). 

 

Αρχικά, δύο οντότητες μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με μια σχέση. Για 

παράδειγμα για να δηλώσουμε ότι ο Αϊνστάιν κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, συνδέεται 

η οντότητα ‘Άλμπερτ Αϊνστάιν’ με την οντότητα ‘Βραβείο Νόμπελ’, με τη σχέση 

‘Κέρδισε Βραβείο’, οπότε και σχηματίζεται το εξής: 
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Άλμπερτ Αϊνστάιν Κέρδισε Βραβείο Νόμπελ 

 

Σαν οντότητες παρουσιάζονται επίσης και οι ημερομηνίες και οι αριθμοί προκειμένου 

να μπορούν να συνδέονται και αυτές με άλλες οντότητες. Για παράδειγμα, για να 

δηλωθεί η ημερομηνία γέννησης του Άλμπερτ Αϊνστάιν συνδέεται η οντότητα 

‘Άλμπερτ Αϊνστάιν’ με την οντότητα ‘1897’, με τη σχέση ‘Γεννήθηκε το έτος’, οπότε 

και σχηματίζεται το εξής: 

 

Άλμπερτ Αϊνστάιν Γεννήθηκε το έτος 1897 

 

Στο μοντέλο Yago επίσης, οι λέξεις αποτελούν οντότητες. Καθώς οι ίδιες οι οντότητες 

είναι κάτι το αφηρημένο, χρησιμοποιούνται επίσης και λέξεις για να αναφερθούμε σε 

αυτές. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε λέξεις και οντότητες γίνεται με τη χρήση του 

συμβόλου ¨ ¨. Έτσι, όταν βλέπουμε μια λέξη να περιέχεται σε εισαγωγικά 

καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απλή λέξη και όχι μία οντότητα. Για παράδειγμα: 

 

¨Αϊνστάιν¨ σημαίνει Άλμπερτ Αϊνστάιν 

 

Αυτό μας βοηθά και στην περίπτωση που για την ίδια λέξη υπάρχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Έτσι, επιτυγχάνεται να παρουσιάζονται όλα τα παρόμοια 

αποτελέσματα, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει όποιο από αυτά τον ενδιαφέρει. 

 

Τέλος, οι ίδιες οι κλάσεις αποτελούν οντότητες. Οι κλάσεις αυτές είναι ταξινομημένες 

ιεραρχικά σε κλάσεις με τις υπο-κλάσεις τους, ώστε να υπάρχει μια πιο οργανωμένη 

δομή στα δεδομένα. Για παράδειγμα, υπάρχει η κλάση ‘Φυσικός’ και η κλάση 

‘Επιστήμονας’, με την πρώτη να αποτελεί υπο-κλάση της δεύτερης. Έτσι, για να 

ενταχθεί μία οντότητα ‘Άλμπερτ Αϊνστάιν’ σε μία κλάση ‘Φυσικός’ γίνεται το εξής: 

 

Άλμπερτ Αϊνστάιν τύπος Φυσικός 

Και 

Φυσικός υπο-κλάση Επιστήμονας 
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3.4.3.2 Αρχιτεκτονική του Yago12 

Οι κύριες πηγές γνώσης για το Yago είναι η Wikipedia και το Wordnet. Κατά τη 

συλλογή γνώσης, πραγματοποιείται έλεγχος συνέπειας κάθε φορά που ένα νέο γεγονός 

επρόκειτο να εισαχθεί στη βάση γνώσης. Σε αυτό οφείλεται άλλωστε και η ακρίβεια 

κατά 95% στις καταχωρήσεις. Το μοντέλο αυτό, μπορεί επίσης να εφαρμόζει τεχνικές 

μάθησης σε ιστοσελίδες, άρθρα κ.α., τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η λήψη της 

γνώσης μέσω των μεθόδων αυτών πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά 

συλλέγονται τα δεδομένα και στην έξοδό τους ερμηνεύονται σαν μια αλληλουχία από 

πραγματικές υποθέσεις. Τέλος, οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται και αξιολογούνται με 

βάση τη γνώση που υπάρχει ήδη στη βάση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η 

αποθήκευση δεδομένων που έρχονται σε αντίθεση με δεδομένα που είναι ήδη 

αποθηκευμένα στη βάση. Στην εικόνα 8 βλέπουμε την αρχιτεκτονική που αναλύθηκε 

παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική Yago (πηγή: Kasneci, G., Ramanath, M., Suchanek, F., & 

Weikum, G. (2008)). 

  

                                                
12 Kasneci, G., Ramanath, M., Suchanek, F., & Weikum, G. (2008). The YAGO-NAGA Approach to 

Knowledge Discovery, 37(4), 41–47. 
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3.4.4 Wikidata13 

Η Wikipedia εξαιτίας της πληθώρας σελίδων που περιέχει αντιμετωπίζει προβλήματα 

στην ακρίβεια των πληροφοριών. Σε πολλές σελίδες, κυρίως σε αυτές που βρίσκονται 

σε διαφορετικές γλώσσες, υπάρχουν αντιφάσεις. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 

δεδομένων αυτών κατάφερε τον Οκτώβριο του 2012 να λύσει το Wikidata. Αρχικά οι 

χρήστες του μπορούσαν μόνο να δημιουργούν κείμενα και απλά να τα συνδέουν με 

άρθρα της Wikipedia. Τον Ιανουάριο τους 2013 όμως αυτό άρχισε να αλλάζει, αφού 

σταδιακά ξεκίνησαν να ενώνονται διάφορες εκδόσεις της Wikipedia με το Wikidata. 

Πρώτα η Ουγγρική, στη συνέχεια η Εβραϊκή, έπειτα η Ιταλική, τον Φεβρουάριο η 

Αγγλική και μέχρι το Μάρτιο είχαν συνδεθεί όλες. 

 

Από τότε μέχρι και σήμερα όμως το Wikidata συνέχισε να αναπτύσσεται και να 

βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Παρακάτω θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια 

μερικά από τα πολύ βασικά του χαρακτηριστικά. 

 

 Ανοιχτή επεξεργασία: Το Wikidata προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας 

και αποθήκευσης των πληροφοριών με τη χρήση μιας πολύ απλής φόρμας, τόσο 

σε άτομα που έχουν λογαριασμό, όσο και σε αυτούς που δεν έχουν. 

 Έλεγχος κοινότητας: Η κοινότητα είναι αυτή η οποία ελέγχει τα δεδομένα 

αλλά και το ίδιο το σχήμα των δεδομένων. 

 Ποικιλομορφία: Καθώς είναι αδύνατο να συμφωνούν όλοι για κάποιες από τις 

πληροφορίες, το Wikidata επιτρέπει την ύπαρξη αντικρουόμενων πληροφοριών 

παρέχοντας ένα σύστημα που τις οργανώνει κατάλληλα. 

 Δευτερεύοντα δεδομένα: Το Wikidata δεν περιέχει τις πληροφορίες άμεσα. 

Αυτό που κάνει είναι να τις αντλεί από διαφορετικές πηγές, αναφέροντας πάντα 

την προέλευση τους. 

 Πολύγλωσσα δεδομένα: Ενώ η Wikipedia έχει διαφορετικές εκδόσεις για κάθε 

γλώσσα, το Wikidata είναι μία έκδοση με όλες τις γλώσσες μαζί. Έτσι, μια 

πληροφορία είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένη με πολλές γλώσσες. 

 Εύκολη πρόσβαση: Τα δεδομένα τα οποία εξάγονται από το Wikidata μπορούν 

να πάρουν διάφορες μορφές, όπως JSON και RDF, οι οποίες επιτρέπουν την 

                                                
13 Denny, B. Y., Ci, V., & Most, U. B. Y. (2014). Wikidata : A Free Collaborative Knowledge Base, 1–

7. 



40 

 

εύκολη επαναχρησιμοποίηση τους από άλλες εξωτερικές πηγές, συνοδευόμενα 

πάντα από τους απαραίτητους νομικούς όρους περί ευρείας χρήσης. 

 Συνεχής εξέλιξη: Με την πάροδο του χρόνου, το Wikidata συνεχώς 

αναπτύσσεται αφού η κοινότητά του φροντίζει να προστίθενται συνέχεια νέα 

χαρακτηριστικά αλλά και να βελτιώνονται τα ήδη υπάρχοντα. 

 

3.4.5 Freebase14 

Το Freebase, δημιούργημα της Metaweb, ξεκίνησε σαν εγχείρημα το 2007 και το 2010 

αγοράστηκε από την Google. H συγκεκριμένη βάση γνώσης βρήκε εφαρμογή σε 

πολλές περιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε σαν 

πυρήνας για το γράφο γνώσης της Google. Η διάρκεια ζωής της όμως δεν ξεπέρασε τα 

7 χρόνια. ‘Έτσι, το 2014, η εταιρία που την αγόρασε, αποφάσισε το κλείσιμο της 

συγκεκριμένης βάσης και τη μεταφορά των δεδομένων της στο Wikidata. Η απόφαση 

αυτή βασίστηκε στην τεράστια ανάπτυξη και στις προοπτικές που έδειχνε να έχει το 

Wikidata. 

 

Παρακάτω θα δούμε μια λίστα με τα βασικά χαρακτηριστικά του Freebase: 

 A scalable Tuple store, το οποίο αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό που 

διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δημιουργία αλλά και τη συντήρηση των 

δεδομένων που περιέχονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός μηχανισμού που 

παρέχει υποστήριξη για ολική αναίρεση. 

 Η διεπαφή (API, application programming interface) της εφαρμογής είναι 

βασισμένη σε HTTP/JSON και τα ερωτήματα γράφονται σε γλώσσα MQL 

(Metaweb Query Language), που είναι μια αντικειμενοστραφής και εύχρηστη 

γλώσσα. 

 Διαθέτει ένα ελαφρύ σύστημα γραφής, που αποτελεί ένα λυτό σύνολο 

μηχανισμών και όχι ένα αυστηρό σύστημα οντολογιών. 

 Περιέχει ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των 

περιεχομένων του, χάρη στην άδεια χρήσης που παρέχει. 

                                                
14 Bollacker, K., Evans, C., Paritosh, P., Sturge, T., & Taylor, J. (2008). Freebase : A Collaboratively 

Created Graph Database For Structuring Human Knowledge, 1247–1249. και 

Tanon, T. P., Vrandecic, D., Francisco, S., Schaffert, S., & Steiner, T. (2016). From Freebase to 

Wikidata : The Great Migration. 
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 Όλες οι οντότητες που περιέχονται στο Freebase είναι πλήρως 

κανονικοποιημένες, δηλαδή για κάθε οντότητα ή θέμα θα υπάρχει ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό. 

 

Το Freebase έχει έναν δικό του τρόπο γραφής. Πιο συγκεκριμένα, κάθε αντικείμενο 

έχει ένα σταθερό αναγνωριστικό που ονομάζεται «mid» (μοναδικό αναγνωριστικό), 

έναν ή περισσότερους τύπους και χρησιμοποιεί ιδιότητες από αυτούς τους τύπους για 

να παράσχει γεγονότα.( Tanon, T. P., Vrandecic, D., Francisco, S., Schaffert, S., & 

Steiner, T. (2016)). 

 

Κλείνοντας, θα δούμε ένα παράδειγμα για το αντικείμενο Μπαράκ Ομπάμα. 

 

Ο Μπαράκ Ομπάμα λοιπόν, έχει σαν «mid» το ‘/m/02mjmr’ και σαν τύπο το 

‘/government/us_president’. Ο τύπος αυτός, επιτρέπει στην οντότητα να έχει σαν 

ιδιότητα το ‘/government/us_president/presidency_number’ και μάλιστα, με 

συγκεκριμένη τιμή το 44. Στην εικόνα 12 βλέπουμε λίγο πιο αναλυτικά το αντικείμενο 

με τις σχέσεις που το συνοδεύουν. 

 

Εικόνα 9: Παράδειγμα για Obama στη Freebase (πηγή: Tanon, T. P., Vrandecic, D., 

Francisco, S., Schaffert, S., & Steiner, T. (2016)). 

 

3.5 Αρχιτεκτονική και κατασκευή ενός γράφου γνώσης 

Παρόλο που πλέον υπάρχουν αρκετοί γράφοι γνώσης και έχουν δημοσιευθεί πολλά 

άρθρα για αυτούς, υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες σχετικά με την αρχιτεκτονική τους 
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αλλά και τη διαδικασία κατασκευής τους. Εξαιτίας του ανταγωνισμού μεταξύ των 

εταιριών που ανέπτυξαν αυτούς τους γράφους, για τους περισσότερους δεν υπάρχουν 

σαφείς αναφορές σχετικά με τις μεθόδους εξαγωγής γνώσης που χρησιμοποιούν, ούτε 

και για το γενικό σχήμα τους, την οπτικοποίηση αλλά και την αποθήκευση όλης αυτής 

της γνώσης.  

 

Όπως αναφέρουν και οι (Zhao, Z., Han, S., & So, I. (2018)) για τη δημιουργία ενός 

γράφου γνώσης υπάρχουν δύο προσεγγίσεις (από πάνω προς τα κάτω και από κάτω 

προς τα πάνω). Κατά την πρώτη προσέγγιση, αρχικά ορίζεται η οντολογία και το σχήμα 

του γράφου και στη συνέχεια τα δεδομένα εισάγονται στη βάση γνώσης. Στη δεύτερη, 

η γνώση εξάγεται από διάφορες πηγές όπως επίσης και από διάφορα ανοιχτά 

συνδεδεμένα δεδομένα και αφού συγχωνευτεί, κατασκευάζεται η οντολογία και το 

σχήμα του γράφου γνώσης. Αυτή είναι και η προσέγγιση που θα αναλυθεί περισσότερο 

στη συνέχεια. 

 

Κατά τη δημιουργία ενός γράφου από κάτω προς τα πάνω, η γνώση μπορεί να 

προέρχεται από δομημένα δεδομένα, από ημιδομημένα δεδομένα ή ακόμη και από 

αδόμητα δεδομένα. Στη συνέχεια, η συγχώνευση όλης αυτής της γνώσης αποτελεί μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία, κατά την οποία με βάση τα δεδομένα που εισάγονται, 

κατασκευάζεται η οντολογία του γράφου και αξιολογείτε συνεχώς η ποιότητά της. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, οι γνώσεις αποθηκεύονται σε βάσεις 

δεδομένων. Συνήθως αυτές είναι noSQL βάσεις δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί και η 

αποθήκευση, οι χρήστες μπορούν να θέσουν ερωτήματα στο γράφο γνώσης και να 

πάρουν τις απαντήσεις τους είτε σε μορφή κειμένου σε κάποια γλώσσα, είτε ακόμη και 

σε μια πιο οπτικοποιημένη μορφή με τη βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων. Η 

αρχιτεκτονική που περιγράφηκε αναλυτικότερα παραπάνω, φαίνεται και στο επόμενο 

σχήμα. 
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Εικόνα 10: Αρχιτεκτονική ενός γράφου γνώσης (πηγή: Zhao, Z., Han, S., & So, I. 

(2018)) 

 

Συνεπώς, όπως βλέπουμε στην αρχιτεκτονική ενός γράφου γνώσης, τη δημιουργία του 

μπορούμε να τη σπάσουμε σε 4 διαφορετικές διαδικασίες σύμφωνα με τους (Zhao, Z., 

Han, S., & So, I. (2018)): 

1. Εξαγωγή γνώσης 

2. Συγχώνευση γνώσεων 

3. Αποθήκευση του γράφου 

4. Ανάκτηση και οπτικοποίηση γνώσεων 

 

1) Εξαγωγή γνώσης 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι γνώσεις του γράφου προέρχονται από 3 είδη 

δεδομένων: τα δομημένα δεδομένα που προκύπτουν από οργανωμένες βάσεις 

δεδομένων, τα ημιδομημένα δεδομένα, δηλαδή αρχεία που βρίσκονται σε μορφές όπως 

HTML, XML και JSON και τα αδόμητα δεδομένα όπως εικόνες, έγγραφα και αρχεία 

κειμένου. Αναλόγως με τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν ποικίλει και η 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την κατασκευή της οντολογίας και κατ’ επέκταση 

ολόκληρου του γράφου. 

 

Η εξαγωγή της γνώσης από αυτά τα δεδομένα δεν γίνεται με ένα μόνο εργαλείο. 

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι εργαλείων εξαγωγής: η εξαγωγή οντοτήτων, η 

εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων και η εξαγωγή των χαρακτηριστικών των 
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οντοτήτων. Στον πρώτο τύπο εξαγωγής, γίνεται η προσπάθεια του προσδιορισμού 

διαφορετικών οντοτήτων μέσα από την «ανάγνωση» μιας μεγάλης πηγής γνώσης. Όσο 

πιο σωστός είναι αυτός ο διαχωρισμός των οντοτήτων τόσο καλύτερη θα είναι και η 

ποιότητα της γνώσης που θα προκύψει. Στον δεύτερο τύπο εξαγωγής, προσδιορίζονται 

οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις οντότητες που έχουν προκύψει, με σκοπό την 

ανάδειξη των πληροφοριών σημασιολογικού περιεχομένου για την κατασκευή του 

γράφου. Στον τρίτο και τελευταίο τύπο, προσδιορίζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

της κάθε οντότητας, καθορίζοντας τη σημασιολογία της. Στον παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται κάποια εργαλεία εξαγωγής γνώσης, ανάλογα με τον τύπο στον οποίο 

ανήκουν. 

 

Πίνακας 3: Εργαλεία εξαγωγής γνώσης (πηγή: Zhao, Z., Han, S., & So, I. (2018)). 

Name Usages 

Stanford NER Εξαγωγή οντοτήτων 

OpenNLP Εξαγωγή οντοτήτων 

AIDA Εξαγωγή οντοτήτων 

CIceroLite Εξαγωγή οντοτήτων, αντιστοίχηση 

εννοιών, εξαγωγή σχέσεων και σήμανση 

σημασιολογικού ρόλου 

FOX Εξαγωγή οντοτήτων, αντιστοίχηση 

εννοιών, εξαγωγή όρων και εξαγωγή 

σχέσεων 

Open Calais Εξαγωγή οντοτήτων, εξαγωγή σχέσεων 

και εξαγωγή γεγονότων 

ReVerb Προσδιορίζει και εξάγει δυαδικές 

σχέσεις 

Wikimeta Πολυγλωσσική αναγνώριση οντότητας 

και ανίχνευση εννοιών 

 

Προκειμένου να φτάσουμε όμως στο σημείο που θα χρειαστούν αυτά τα εργαλεία, έχει 

προηγηθεί η επεξεργασία της πηγής. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με διάφορους 

τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (natural language 

processing (NLP)) κατά την οποία ο υπολογιστής, με τη βοήθεια κάποιων αλγορίθμων, 

αποκτά τη δυνατότητα να κατανοεί την ανθρώπινη γλώσσα. Ένας άλλος τρόπος είναι 

η εξόρυξη κειμένου (text mining) κατά την οποία οι λέξεις, με τη βοήθεια αλγορίθμων, 

μετατρέπονται σε αριθμητικές παραστάσεις με σκοπό την ανίχνευση διαφόρων 

μοτίβων και σχέσεων μέσα σε ένα μεγάλο μέρος κειμένου. Η μηχανική μάθηση 

(machine learning) είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το σύστημα αποκτά τη 

δυνατότητα να μαθαίνει και να βελτιώνεται αυτόματα, δεδομένης της χρήσης 
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αλγορίθμων, αποκτώντας «εμπειρία», χωρίς την άμεση επέμβαση κάποιου 

προγραμματιστή. 

 

Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται όμως, πρέπει να αξιολογούνται ώστε 

να είναι γνωστό ποιος προσφέρει την ποιοτικότερη λύση, ανάλογα πάντα με την 

περίπτωση στην οποία θα χρησιμοποιηθούν. Για την αξιολόγηση αυτή, 

χρησιμοποιούνται τα παρακάτω (Zhao, Z., Han, S., & So, I. (2018)): 

 Θετική τιμή πρόβλεψης ή ακρίβεια (precision). Με τύπο:   

    𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
TP

TP+FF
 

 

 Ανάκληση (recall). Με τύπο:       

    𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
TP

TP+FN
 

 

 Μέσος όρος της ακρίβειας και ανάκλησης (F-measure). Με τύπο:   

   F-measure= 2 x
precision x recall

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

Όπου,  

TP (True positive): θετικό παράδειγμα που έχει προβλεφθεί ως θετικό. 

FP (False positive): αρνητικό παράδειγμα που έχει προβλεφθεί ως θετικό. 

FN (False negative): θετικό παράδειγμα που έχει προβλεφθεί ως αρνητικό. 

 

2) Συγχώνευση γνώσεων 

Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να ταξινομηθούν οι οντότητες και να 

πραγματοποιηθεί μια ευθυγράμμισή τους ώστε να καθοριστεί αν διαφορετικές 

οντότητες αναφέρονται σε ίδια αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Για να 

πραγματοποιηθεί η ευθυγράμμιση οντοτήτων χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές οι 

οποίες αντιστοιχίζουν μεταξύ τους, τις οντότητες που αναφέρονται σε ίδια αντικείμενα. 
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Κατά την ευθυγράμμιση αυτή λοιπόν, γίνεται μια πρώιμη επεξεργασία των δεδομένων, 

κατά την οποία ελέγχεται, αρχικά κατά ζεύγη και έπειτα συλλογικά, η ακεραιότητα και 

η συνέπεια αυτών ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές που μπορεί να εμφανίζονται. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται η αντιστοίχηση χαρακτηριστικών. Οι συναρτήσεις που 

χρησιμοποιούνται γι’ αυτό είναι δύο. Η μία είναι η συνάρτηση ομοιότητας κειμένου 

κατά την οποία αντιστοιχίζονται και συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά και η δεύτερη 

είναι η συνάρτηση δομικής ομοιότητας που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχηση και 

τη σύγκριση σχέσεων ανάμεσα στις οντότητες. 

 

Έχοντας ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση των οντοτήτων, δημιουργείτε η οντολογία και 

ολοκληρώνεται η κατασκευή του γράφου γνώσης. Έπειτα από αξιολογήσεις που 

γίνονται στην ποιότητα της οντολογίας και του γράφου που προκύπτει, στην περίπτωση 

που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, η διαδικασία συγχώνευσης των 

γνώσεων και κατ’ επέκταση η δημιουργία του γράφου επαναλαμβάνονται από την 

αρχή. 

 

3) Αποθήκευση του γράφου 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός γράφου γνώσης χρειάζεται κάπου να 

αποθηκευτεί. Όπως έχει αναφερθεί ξανά, συνήθως η αποθήκευση γίνεται σε NoSQL 

βάσεις δεδομένων. Οι δύο κατηγορίες που συναντάμε συχνότερα είναι η αποθήκευση 

βασισμένη σε RDF (Resource Description Framework) τριάδες και η αποθήκευση σε 

βάση δεδομένων γράφων (Graph DB). 

Εικόνα 11: Διαδικασία ευθυγράμμισης οντοτήτων (πηγή: 

Zhao, Z., Han, S., & So, I. (2018)) 
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4) Ανάκτηση και οπτικοποίηση γνώσεων 

Αφού έχει ολοκληρωθεί και η αποθήκευση ενός γράφου γνώσης, πλέον είναι έτοιμος 

να εξυπηρετήσει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Ένας από αυτούς τους 

σκοπούς είναι να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουν οι χρήστες του. Τα ερωτήματα 

αυτά μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε γλώσσα ερωτημάτων (query language), 

ανάλογα με τη συμβατότητα του κάθε γράφου. Για παράδειγμα η SPARQL είναι μια 

γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως για αυτό το σκοπό. 

 

Οι απαντήσεις που επιστρέφουν ως αποτέλεσμα στα ερωτήματα των χρηστών μπορούν 

να πάρουν διάφορες μορφές, όπως RDF, JSON, XML, CSV, TSV, HTML. Κάποιες 

από αυτές είναι κατανοητές από τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότερες είναι 

κατανοητές μόνο από τα μηχανήματα. Για να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό και να 

μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τα αποτελέσματα των ερωτημάτων του σε μια πιο 

κατανοητή για αυτόν μορφή, έχει γίνει τεράστια προσπάθεια μέσω έρευνας, ώστε να 

μπορούν να οπτικοποιηθούν οι απαντήσεις και κατ’ επέκταση οι γράφοι γνώσης. Σαν 

αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια, η απεικόνιση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε μορφή 

κειμένου, είτε σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης όπως RDF Gravity15, DBpedia 

Mobile16, IsaViz17, OpenLink Data Explorer18 και Fenfire19. 

 

Κλείνοντας, μέσω των αποτελεσμάτων μπορούμε να διακρίνουμε ότι η απεικόνιση σε 

μορφή κειμένου μπορεί να δώσει πολλές λεπτομέρειες που βοηθούν στην καλύτερη και 

ευκολότερη ανάλυση του γράφου. Από την άλλη, η γραφική απεικόνιση επιτρέπει στο 

χρήστη την πλοήγηση δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις γνώσεις που 

επιθυμεί, βλέποντας μία μεγαλύτερη, συνολικότερη εικόνα του γράφου. 

 

                                                
15 Είναι ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα, για την οπτικοποίηση RDF/OWL γράφων/οντολογιών από 

w3.org. 
16 Είναι μία εφαρμογή η οποία μέσω του σήματος gps αντιλαμβάνεται τη γεωγραφική θέση του χρήστη 

και εμφανίζει στο χάρτη πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται γύρω του και είναι 

διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της DBpedia από wiki.dbpedia.org. 
17 Είναι ένα οπτικό περιβάλλον για την περιήγηση και τη δημιουργία RDF μοντέλων στη μορφή γράφων 
από w3.org. 
18 Είναι μία επέκταση για τους περιηγητές που παρέχει ένα μηχανισμό για την εκμετάλλευση ανοιχτών 

συνδεδεμένων δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό. Αυτό το πετυχαίνει με δύο τρόπους: 1. Παρέχει την 

περιγραφή της σελίδας μέσω των (μετά-δεδομένων) που περιέχει. 2. Παρέχει τις πηγές των δεδομένων 

της σελίδας από chrome.google.com. 
19 Είναι ένα σύστημα λήψης σημειώσεων βασισμένο σε γράφους από hackage.haskell.org. 
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3.6 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό αναλύσαμε πολλούς και διαφορετικούς γράφους 

γνώσης. Καθένας από αυτούς αποτελεί μια προσπάθεια για τη βελτίωση της 

οργάνωσης των δεδομένων γενικότερα, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αυτά μέσω ερωτημάτων. Είδαμε ότι παρόλο που όλα παρουσιάζουν σε ένα γενικό 

πλαίσιο κοινούς στόχους, πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους 

διαφέρουν. Καθένα από αυτά ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση ώστε να καταφέρει 

την τέλεια, τη βέλτιστη λύση. Κανένα από αυτά όμως δεν θα μπορούσαμε να 

ξεχωρίσουμε ως το καλύτερο, ως το βέλτιστο, δεδομένου πως το καθένα ξεχωριστά 

μπορεί να προσφέρει πολλά και να θεωρηθεί βέλτιστο ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή που θα επιλεγεί για να χρησιμοποιηθεί. Παρόλο όμως που όλοι τελικά 

διαφέρουν μεταξύ τους, μπορούμε να διακρίνουμε μια κοινή λογική πάνω στην οποία 

βασίζεται η αρχιτεκτονική τους και η κατασκευή τους. Αντλώντας λίγες πληροφορίες 

από το καθένα μπορούμε και σχηματίζουμε μια γενικότερη άποψη για τους γράφους 

γνώσης, μακριά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδει η κάθε εταιρεία στον 

δικό της. 
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4 GRAKN.AI 

4.1 Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το λογισμικό που επιλέχθηκε για να μπορέσουμε να 

ανακαλύψουμε και το πρακτικό κομμάτι των γράφων γνώσης είναι το GRAKN.AI. Σε 

αυτή την ενότητα θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο τι ακριβώς είναι, τι μπορεί να 

προσφέρει και πώς. 

4.2 Τι είναι το GRAKN.AI; 

 

Εικόνα 12: Αρχιτεκτονική του GRAKN.AI (πηγή Messina, A., Pribadi, H., Stichbury, 

J., Bucci, M., Klarman, S., Urso, A., (2017)). 

 

Το GRAKN.AI είναι μια βάση δεδομένων με τη μορφή ενός γράφου γνώσης που 

χρησιμοποιεί machine reasoning για την απλοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων. 

Το GRAKN.AI αποτελείτε από δύο μέρη, το Grakn και τη Graql. (Jo Stichbury, 2017) 

 

 Το Grakn είναι μια βάση δεδομένων σε μορφή γράφου γνώσης που 

χρησιμοποιεί μια οντολογία για να μοντελοποιήσει περίπλοκα σύνολα 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται 
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πολύπλοκα δεδομένα εξυπνότερα, περιορίζοντας την ανάγκη ανθρώπινης 

παρέμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα, αφού δίνει τη δυνατότητα στα 

μηχανήματα να κατανοούν την έννοια των δεδομένων και τις σχέσεις μεταξύ 

τους. Στα μοντέλα που δημιουργούνται από το Grakn, μεταξύ των οντοτήτων 

που προέρχονται από τα δεδομένα που συλλέγει, μπορεί να βρίσκονται απλές 

σχέσεις που τις συνδέουν μεταξύ τους, αμφίδρομες σχέσεις, πολλαπλών τύπων 

σχέσεις, Ν-σχέσεις, καθώς και σχέσεις ανάμεσα σε σχέσεις. Επομένως, το 

Grakn μπορεί να μοντελοποιήσει τον πραγματικό κόσμο με όλες τις ιεραρχίες 

και υπερ-σχέσεις που περιέχονται μέσα σε αυτόν. 

 Η Graql είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται προκειμένου να αλληλοεπιδρά ο 

χρήστης με το γράφο γνώσης. Χάρη σε αυτή, δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης 

των αποθηκευμένων γνώσεων από το Grakn καθώς επίσης και η επεξεργασία 

της γνώσης αυτής. Με τη χρήση της, δηλαδή, μπορούν να τεθούν διάφορα 

ερωτήματα που θα εκτελούν κάποια ενέργεια, όπως εισαγωγή ή διαγραφή 

οντοτήτων και σχέσεων, υπολογισμός χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το 

γράφο, στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, μπορούν να τεθούν ερωτήματα με απλό 

τρόπο που θα αντλήσουν πληροφορίες από το γράφο γνώσης. 

4.3 Τί κάνει το Grakn; 

Όπως είναι γνωστό, τα σύνθετα δεδομένα καθιστούν δύσκολη την ενσωμάτωση 

ετερογενών συνόλων δεδομένων μεταξύ τους, δεν επιτρέπουν την άμεση και εύκολη 

πρόσβαση στη σημασία και το περιεχόμενο των δεδομένων, κάνοντας δύσκολη τη 

σύνδεση αυτών μεταξύ τους, ενώ δυσκολεύουν, επίσης, πολύ την αναζήτηση και κατ’ 

επέκταση την ανακάλυψη νέων δικτύων. Επιπροσθέτως, τα σύνθετα δεδομένα είναι 

αρκετά πολύπλοκα για να μοντελοποιηθούν, αφού οι υπάρχουσες τεχνικές 

μοντελοποίησης βασίζονται αποκλειστικά σε δυαδικές σχέσεις. Η πολυπλοκότητά τους 

καθιστά δύσκολη τη δημιουργία ερωτημάτων για αυτά διότι οι σύγχρονες γλώσσες 

επιτρέπουν μόνο τη δημιουργία ερωτήσεων σε αυστηρώς αποθηκεμένα δεδομένα ενώ, 

τέλος, οι αναλύσεις τους είναι πολύ ακριβές, αφού οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται 

για αυτές κοστίζουν και δεν επαναχρησιμοποιούνται. Το Grakn έρχεται να προσφέρει 

λύση σε όλα αυτά, αφού μπορεί να προσφέρει πολλές και νέες δυνατότητες με σκοπό 

την απλούστευση της επεξεργασίας των πολύπλοκων αυτών δεδομένων. 
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Πιο συγκεκριμένα, το Grakn προσφέρει τα εξής20: 

 Σχήμα γνώσης: Ένα ευέλικτο σχήμα οντοτήτων και των σχέσεων τους, για την 

κατασκευή μοντέλων γνώσης. 

 Αυτοματοποιημένο συλλογισμό: Συμπερασματικός συλλογισμός δεδομένων 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (OLTP, Online transaction processing) 

 Κατανεμημένες αναλύσεις: Αυτοματοποιημένοι κατανεμημένοι αλγόριθμοι 

(BSP, Binary space partitioning) ως γλώσσα (OLAP, Online analytical 

processing). Αυτοματοποιημένες αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. 

 Γλώσσα υψηλότερου επιπέδου: Ισχυρή αφαίρεση πάνω σε χαμηλού επιπέδου 

κατασκευές και σχέσεις. Ευκολότερη εργασία σε σύνθετα δεδομένα. 

 

4.4 Σχήμα γνώσης του Grakn21 

4.4.1 Γιατί το χρησιμοποιούμε; 

Τα δεδομένα από τα οποία αντλούνται πληροφορίες μπορεί να βρίσκονται στις τρεις 

μορφές που έχουμε αναφέρει παραπάνω. Αυτές οι μορφές είναι τα δομημένα δεδομένα, 

τα ημιδομημένα δεδομένα και τα αδόμητα δεδομένα. Στην περίπτωση των δύο 

τελευταίων, υπάρχει μια δυσκολία στη διαχείρισή τους. Στην αντιμετώπιση αυτής της 

δυσκολίας συνεισφέρει το σχήμα στο οποίο αναφερόμαστε. 

 

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που υπάρχουν κατά την επεξεργασία των 

ημιδομημένων και αδόμητων δεδομένων παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Εικόνα 13: Πρόβλημα επεξεργασίας ημιδομημένων και αδόμητων δεδομένων 

ανακτήθηκε από https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview 

 

                                                
20 https://grakn.ai/grakn-core 
21 https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview
https://grakn.ai/grakn-core
https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview
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 Ακεραιότητα: Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν ακολουθούν κάποια 

συγκεκριμένη δομή, καθίσταται δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχος της 

εγκυρότητας και της συνοχής τους. 

 Προσβασιμότητα και ανάκτηση: Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα 

επιτυγχάνεται μόνο μέσω πολύ απλών ερωτημάτων, χωρίς να δίνεται η 

δυνατότητα περεταίρω διερεύνησης. 

 Συντήρηση: Άμεσα συνδεδεμένο με την εγκυρότητα. Η απουσία ελέγχου της 

εγκυρότητας των δεδομένων, καθιστά την οποιαδήποτε μεταβολή της δομής 

που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην πάροδο του χρόνου, χάρη στην αλλαγή 

των απαιτήσεων, πολύ δύσκολη. 

 Αναβολή της ευθύνης: Η βάση δεδομένων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του 

ορισμού και της εφαρμογής του σχήματος, μεταφέροντάς τη στον 

προγραμματιστή ή το χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύει η συντήρησή 

του και καθίσταται πιο επιρρεπής σε λάθη. 

 

4.4.2 Τι είναι το σχήμα γνώσης; 

Το σχήμα αυτό στο Grakn, αποτελεί τμήμα του γράφου γνώσης που περιγράφει τη 

φύση των δεδομένων αλλά και το πώς μπορούν να δομηθούν. Χρησιμοποιώντας μια 

εξαιρετικά ευέλικτη γλώσσα ορίζεται αυτό το σχήμα που μοντελοποιεί τα επιλεγμένα 

δεδομένα. Το σχήμα αυτό επίσης, παρέχει μια υψηλού επιπέδου δομή δεδομένων που 

επιτρέπει στη βάση να αναλάβει την ευθύνη της διασφάλισης, της ακεραιότητας και 

της συνέπειας των δεδομένων, επιτρέποντας έτσι την απάντηση πολύπλοκων 

ερωτημάτων. 

 

Στον τομέα των συστημάτων γνώσεων ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων χωρίζεται 

σε τρία σχήματα22: 

1. Ένα υψηλού επιπέδου εννοιολογικό σχήμα, το οποίο μοντελοποιεί το πρόβλημά 

μας και περιέχει κάποια παραλλαγή του μοντέλου οντοτήτων – σχέσεων. 

2. Ένα μεσαίου επιπέδου λογικό σχήμα που εξαρτάται από τον τύπο της βάσης 

δεδομένων που χρησιμοποιούμε. 

                                                
22 https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview#what-is-a-grakn-schema 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview#what-is-a-grakn-schema
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3. Ένα χαμηλού επιπέδου φυσικό σχήμα, το οποίο προϋποθέτει την 

βελτιστοποίηση του σχήματος μας, σύμφωνα με τον τρόπο που διανέμονται οι 

φυσικοί μας πόροι. 

 

Ο πυρήνας αυτού του σχήματος αποτελείται από τους τύπους. Οι τύποι είναι τριών 

ειδών, οντότητες, σχέσεις και χαρακτηριστικά. 

 Οντότητες: Είναι οι κύριοι παράγοντες του σχήματος χάρη στους οποίους 

επιτυγχάνεται η ταξινόμηση των αντικειμένων. 

 Σχέσεις: Συνδέουν αντικείμενα μεταξύ τους. Η σύνδεση ενός αντικειμένου με 

μια σχέση χαρακτηρίζεται από ένα ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει το 

αντικείμενο αυτό στη σχέση. Κάθε σχέση απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον 

ένα ρόλο. 

 Χαρακτηριστικά: Με τον ορισμό των χαρακτηριστικών συνδέεται ένας 

συγκεκριμένος τύπος δεδομένων με τα επιλεγμένα αντικείμενα. 

 

Οι τύποι αυτοί όμως εκτός από τη χρήση τους ως μέσο ταξινόμησης, ορίζουν 

συμπεριφορές στα αντικείμενα του σχήματος. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι: 

 Τύπος χαρακτηριστικού: Συνδέει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό με μια 

οντότητα. 

 Έχει ρόλο: Η συμμετοχή σε σχέσεις που επιτρέπουν την ύπαρξη του 

συγκεκριμένου ρόλου. 

 Σχετίζεται με ρόλο: Καθορισμός του ρόλου ενός αντικειμένου από τη 

συμμετοχή του σε καθορισμένου τύπου σχέση. 

 

4.5 Η γλώσσα ερωτημάτων Graql23 

Το Grakn, που αναφέρθηκε παραπάνω χρειάζεται μια γλώσσα για να μπορεί να δεχτεί 

τις εντολές του χρήστη. Αυτή η γλώσσα είναι η Graql. Όταν δημιουργούμε ένα 

ερώτημα στη γλώσσα αυτή, περιγράφουμε απλώς τις πληροφορίες που θέλουμε να 

ανακτήσουμε και ο επεξεργαστής ερωτημάτων της Graql βρίσκει το βέλτιστο τρόπο 

για να φτάσει σε αυτό και στη συνέχεια να το ανακτήσει. Η γλώσσα αυτή σχεδιάστηκε 

                                                
23 https://dev.grakn.ai/docs/query/overview#graql-query-language 

https://dev.grakn.ai/docs/query/overview#graql-query-language
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έτσι ώστε να παρέχει μια υψηλού επιπέδου διεπαφή γλώσσας με σαφή και κατανοητή 

από τον άνθρωπο σύνταξη. Επίσης, όσο πιο ορθά ορισμένη είναι η δομή των δεδομένων 

τόσο πιο φυσική γίνεται και η σύνθεση ερωτημάτων. 

 

Τέλος, η Graql αποτελεί μια γλώσσα που χρησιμεύει τόσο ως γλώσσα χειρισμού 

δεδομένων όσο και ως γλώσσα αναφοράς δεδομένων. Παρέχει δηλαδή, ένα πλήρες 

σύνολο εργαλείων για την εκτέλεση όλων των ειδών των ενεργειών πάνω στα δεδομένα 

π.χ., ανάκτηση πληροφοριών ή δημιουργία νέων δεδομένων. 

 

Στη συνέχεια θα δούμε τη δομή που έχουν κάποια ερωτήματα της Graql. 

 

 

Εικόνα 14: Δομή Graql ερωτημάτων ανακτήθηκε από 

https://dev.grakn.ai/docs/query/overview 

 

Όπως βλέπουμε και στην παραπάνω εικόνα για τον ορισμό δεδομένων 

χρησιμοποιούνται δύο εντολές. 

 Define: Προσθέτει ορισμό ενός τύπου στο σχήμα. 

 Undefine: Αφαιρεί τον ορισμό ενός τύπου από το σχήμα. 

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εντολές. 

 Get: Επιστρέφει δεδομένα των αντικειμένων που ταιριάζουν με τα κριτήρια 

που έχουν τεθεί στο ερώτημα. 

https://dev.grakn.ai/docs/query/overview
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 Delete: Αφαιρεί δεδομένα από τα αντικείμενα που ταιριάζουν με τα κριτήρια 

που έχουν τεθεί στο ερώτημα. 

 Insert: Εισάγει ένα αντικείμενο με δεδομένα σύμφωνα με τη δήλωση του 

ερωτήματος. 

 Group: Επιστρέφει τα δεδομένα που ομαδοποιούνται σύμφωνα με τη 

μεταβλητή που έχει επιλεγεί στο ερώτημα. 

 Aggregate values: Επιστρέφει στατιστικές τιμές αριθμητικών 

χαρακτηριστικών με βάση τη συνάρτηση που δόθηκε. 

 Compute Statistics: Υπολογίζει διαδρομές μεταξύ δύο αντικειμένων, 

συστάδων και κεντρικών στοιχείων. 

4.6 Grakn Clients24 

Οι grakn clients είναι αυτοί που ρυθμίζουν την επικοινωνία με τα keyspaces που 

τρέχουν στον server του grakn. Οι clients που υποστηρίζει τη δεδομένη στιγμή το grakn 

είναι οι Java, Node.js και Python. Εκτός από τους συγκεκριμένους όμως υπάρχει και η 

δυνατότητα δημιουργίας κάποιου νέου. Για όλους αυτούς, υπάρχει μια κοινή 

αρχιτεκτονική που αποτελείται από τα εξής: 

 Client: Είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση με το server του grakn, για τη 

διαχείριση των keyspaces και το άνοιγμα συνεδριών (sessions). 

 Session: Μια συνεδρία είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση της εφαρμογής μας σε 

ένα συγκεκριμένο keyspace. 

 Transaction: Μια συναλλαγή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση πράξεων 

εγγραφής και ανάγνωσης για τους τύπους και τα στιγμιότυπα που περιέχονται 

στα συνδεδεμένα keyspaces. 

 

4.7 Workbase25 

Όπως έχει αναφερθεί, πολύ σημαντική είναι η οπτικοποίηση του γράφου γνώσης. Η 

δυνατότητα απεικόνισης σε μορφή σχήματος ενός τέτοιου γράφου, καθώς και των 

αποτελεσμάτων των ερωτημάτων που θέτουμε σε αυτόν, αποτελεί μέσο που μπορεί να 

                                                
24 https://dev.grakn.ai/docs/client-api/overview 
25 https://dev.grakn.ai/docs/workbase/overview 

https://dev.grakn.ai/docs/client-api/overview
https://dev.grakn.ai/docs/workbase/overview
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συμβάλλει κατά πολύ στην κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του γράφου μας. 

Επίσης μπορεί να βοηθήσει πολύ και στην κατασκευή ενός γράφου, αφού μπορούμε 

να παρακολουθούμε βήμα βήμα, τις οντότητες που δημιουργούμε, τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που τους δίνουμε, καθώς επίσης και τις σχέσεις που δημιουργούμε 

μεταξύ τους. 

 

Η οπτικοποίηση αυτή καθίσταται δυνατή με τη χρήση ενός προγράμματος που μας 

παρέχει το GRAKN.AI και ονομάζεται grakn Workbase. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

μπορεί να παρουσιάσει στην οθόνη τα δεδομένα και τις σχέσεις τους με τη μορφή 

σχήματος. Το σχήμα αυτό έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται ύστερα από κάθε 

αλλαγή που πραγματοποιούμε μέσω των εντολών σε γλώσσα Graql, ώστε να μένει 

πάντα ενημερωμένο. Παρακάτω βλέπουμε ένα τέτοιο σχήμα (social_network) που 

αποτελεί παράδειγμα και προέρχεται από τη σελίδα του Grakn. 

 

 

Εικόνα 15: Γράφος Γνώσης social_network από grakn Workbase example 

ανακτήθηκε από https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/overview
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4.8 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια μικρή παρουσίαση 

των σημαντικότερων πτυχών του προγράμματος που επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί 

στην εργασία. Μέσα από την παρουσίαση αυτή, γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον 

οποίο επιλέχθηκε μεταξύ άλλων. Φαίνεται να αποτελεί ένα πλήρες, εύχρηστο και 

πολλά υποσχόμενο εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς, εύκολα και γρήγορα να 

δημιουργήσει αυτό που επιθυμεί, αφού το πρόγραμμα παρέχει όλα τα απαραίτητα 

εργαλεία για το συγκεκριμένο σκοπό. Από τα επιμέρους εργαλεία, μέχρι και την 

υποστήριξη που παρέχουν οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του, καθιστούν αυτό το 

πρόγραμμα ιδανική επιλογή. 
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5. Core Public Service Vocabulary 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθήσει μια σύντομη αναφορά στο Ευρωπαϊκό μοντέλο 

Core Public Service Vocabulary (CPSV).Το CPSV αποτελεί ένα μοντέλο δεδομένων 

που απεικονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά (τίτλος, περιγραφή, τοποθεσία, κ.α.) μιας 

υπηρεσίας του δημοσίου φορέα. Σημαντικά πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού 

αποτελούν η ικανότητά του να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και να επεκταθεί εύκολα. 

 

5.2 Στόχος του Core Public Service Vocabulary 

Το CPSV σχεδιάστηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

των διαφόρων μεμονωμένων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Δίνει τη δυνατότητα 

στους δημόσιους οργανισμούς, να δημιουργήσουν ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μοντέλο 

δεδομένων, κατανοητό από τις μηχανές, που θα είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε 

κυβερνητική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η χρήση αυτού του μοντέλου επιτρέπει: 

(PwC, (2013)) 

 Εύκολη ανακάλυψη των υπηρεσιών, μεταξύ διαφόρων χωρών. 

 Εύκολη ανακάλυψη της νομοθεσίας και της πολιτικής που ισχύουν σε κάθε 

χώρα. 

 Ευκολότερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι υπηρεσίες 

που παρέχονται από έναν οργανισμό και χρησιμοποιούνται από άλλες 

υπηρεσίες ή εξωτερικούς χρήστες. 

 Εύκολη σύγκριση παρόμοιων υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς 

οργανισμούς. 
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5.3 Περιγραφή Core Public Service Vocabulary 

Το CPSV αποτελεί ακόμη ένα λεξικό. Όπως και κάθε άλλο λεξικό, δεν είναι ικανό να 

παρέχει από μόνο του την πλήρη περιγραφή μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό που 

μπορεί να καταφέρει όμως, είναι να παρέχει τα θεμέλια ώστε στη χρήση του να 

αποτελεί ένα κοινό επίπεδο διαλειτουργικότητας. 

 

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω σχήμα, η δημόσια υπηρεσία βρίσκεται στο 

επίκεντρο και γύρω από αυτή χτίζεται ολόκληρο το μοντέλο. Η ίδια η υπηρεσία, 

πιθανότατα θα έχει ως αναγνωριστικό χαρακτηριστικό κάποιο όνομα ή κάποια 

περιγραφή και θα είναι συγκεκριμένου τύπου. Ο τύπος που ανατίθεται στην κάθε 

υπηρεσία προτείνεται να προέρχεται από κάποιον κατάλογο (κατάλογος υπηρεσιών), 

που χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.. Στη συνέχεια, ακολουθώντας το 

σχήμα, παρατηρούμε ότι η υπηρεσία, σε οποιοδήποτε είδος κι αν ανήκει, χρειάζεται 

κάποιου είδους είσοδο (συνήθως κάποιο είδος ταυτοποίησης), για να παράγει μια έξοδο 

(συνήθως κάποιο έγγραφο ή αντικείμενο). Σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του 

μοντέλου αυτού αποτελούν οι κανόνες που εφαρμόζονται στη δημόσια υπηρεσία. 

Αυτοί ορίζονται από μια ενιαία αρχή και καθορίζουν έναν συγκεκριμένο συνδυασμό 

Εικόνα 16: Διάγραμμα UML για το CPSV (πηγή: PwC, (2013)) 
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νομοθεσίας και πολιτικής. Παρακάτω θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με τις κλάσεις 

του CPSV που περιέχονται στο παραπάνω διάγραμμα. (PwC, (2013) 

 

5.3.1 Κλάση Public Service 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή η κλάση αντιπροσωπεύει την ίδια την υπηρεσία, 

για λογαριασμό της οποίας διενεργείτε ένα σύνολο πράξεων. Οι ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν την κλάση αυτή σύμφωνα με PwC (2013), είναι οι εξής: 

 dcterms:title (data type): Το όνομα της υπηρεσίας. 

 dcterms:description (data type): Μια σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας που 

είναι ορατή για τους χρήστες, στους καταλόγους. 

 dcterms:type (object type): Ο τύπος της υπηρεσίας, συνήθως 

κωδικοποιημένος ως SKOS (Simple Knowledge Organization System). 

 dcterms:language (object type): Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες είναι 

διαθέσιμη η υπηρεσία. 

 hasChannel (object type): Η ιδιότητα που συνδέει τη δημόσια υπηρεσία με τα 

κανάλια μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση σε αυτή. 

 foaf:homepage (object type): Η ιστοσελίδα που οδηγεί στην υπηρεσία. 

Μπορεί να είναι η αρχική σελίδα της υπηρεσίας. 

 physicallyAvailableAt (object type): Ιδιότητα με την οποία αντιστοιχίζεται 

μια φυσική θέση με μια υπηρεσία. Ορίζεται δηλαδή η φυσική θέση, στην οποία 

μπορεί ένας χρήστης να βρει την υπηρεσία αυτή. 

 dcterms:requires (object type): Ορίζεται, αν υπάρχει, κάποια προ-

απαιτούμενη υπηρεσία, για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 hasInput (object type): Ορίζεται η απαιτούμενη ή οι απαιτούμενες κλάσεις 

εισόδου, της δεδομένης υπηρεσίας. 

 produces (object type): Συνδέει την υπηρεσία με μια από τις κλάσεις εξόδου. 

 follows (object type): Συνδέει τους κανόνες μιας υπηρεσίας, με την ίδια την 

υπηρεσία. 

 dcterms:spatial, dcterms:temporal (object type): Καθορίζουν τα όρια της 

περιοχής, στα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 
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5.3.2 Κλάσεις Input και Output 

Οι είσοδοι και έξοδοι μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους (π.χ. κάποιο έγγραφο). Με 

τον όρο είσοδος, αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε πόρο πρέπει να επεξεργαστεί από την 

υπηρεσία, με σκοπό να παράγει κάποιο άλλο αντικείμενο σαν έξοδο. Το είδος κάθε 

πόρου, είτε πρόκειται για είσοδο είτε για έξοδο, ορίζεται από το dcterms:type. Τέλος, 

σε κάποιες περιπτώσεις, η έξοδος που έχει παραχθεί από μια υπηρεσία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μια άλλη σαν είσοδος. 

 

5.3.3 Κλάση Rule 

Η κλάση αυτή αποτελεί ένα έγγραφο που ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες με 

τους οποίους συμμορφώνεται η συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία. Επίσης, περιέχει την 

άδεια χρήσης της υπηρεσίας καθώς και τους όρους που ισχύουν σε αυτή. Οι κανόνες 

αυτοί συνδέονται με τη νομοθεσία και την αντίστοιχη πολιτική μέσω της ιδιότητας 

implements (object type). 

 

5.3.4 Κλάση FormalFramework 

Στην κάθε υπηρεσία υπάρχει ορισμένη νομοθεσία και πολιτική που επιβάλλεται να 

ακολουθούνται. Η συγκεκριμένη κλάση αποτελεί αυτή που τις αντιπροσωπεύει. 

 

5.3.5 Κλάση Agent 

Η κλάση αυτή, αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε πόρο που ενεργεί ή που έχει τη 

δυνατότητα να ενεργεί. Κάθε αντικείμενο της κλάσης αυτής συνδέεται με μια δημόσια 

υπηρεσία στην οποία παίζει κάποιο ρόλο με την ιδιότητα playsRole. Τέλος, υπάρχουν 

και οι δυο υπο-ιδιότητες: Η provides που συνδέει ένα αντικείμενο της κλάσης Agent 

με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία είναι υπεύθυνος και η uses που συνδέει ένα 

αντικείμενο της ίδιας κλάσης με μια δημόσια υπηρεσία στην οποία είναι πελάτης, 

δηλαδή, παρέχει την είσοδο και λαμβάνει την έξοδο. 
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5.4 Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) 

 

Εικόνα 17: Διάγραμμα του CPSV-AP (πηγή: Keyzer M., D., Risco, A., F., d., S., 

Archer, P., Panopoulou E., (2016)) 

 

Σύμφωνα με τους Keyzer M., D., Risco, A., F., d., S., Archer, P., Panopoulou E., 

(2016), το πρώτο μοντέλο CPSV-AP 1.0 σχεδιάστηκε στα πλαίσια της «Δράσης 1.3 – 

Πρόσβαση σε πόρους πληροφοριών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο – 

Κατάλογος υπηρεσιών του προγράμματος διαλειτουργικότητας για την ευρωπαϊκή 

δημόσια διοίκηση (ISA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Σαν όρος το ‘Application 

Profile’ είναι «ένα πρότυπο που επαναχρησιμοποιεί όρους από ένα ή και περισσότερα 

πρότυπα, προσθέτοντας μεγαλύτερη εξειδίκευση, προσδιορίζοντας υποχρεωτικά, 

προαιρετικά και προτεινόμενα στοιχεία, όπως επίσης και ελεγχόμενα λεξιλόγια, που 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη εφαρμογή». (Keyzer M., D., 

Risco, A., F., d., S., Archer, P., Panopoulou E., (2016)) 

 

Εκτός από την πρώτη έκδοση του CPSV-AP 1.0, κυκλοφόρησαν και άλλες 

ενημερώσεις μέχρι και το CPSV-AP v2.2. Όλες είχαν σκοπό να βελτιώσουν τις 

ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στην πρώτη και κατ’ επέκταση να μπορούν να 
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περιγράψουν οποιοδήποτε είδος δημόσιας υπηρεσίας αποτελεσματικότερα. Έτσι, η 

έκδοση (CPSV-AP 2.0) αναπτύχθηκε με τρεις βασικούς σκοπούς: 

 Την προσθήκη της έννοιας των ‘life events’, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής του CPSV-AP, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

περιγραφή οποιουδήποτε τύπου δημοσίων υπηρεσιών. 

 Την εφαρμογή των αιτημάτων αλλαγής που πραγματοποίησαν οι χρήστες μετά 

τη χρήση του CPSV και CPSV-AP. 

 Τέλος, τον καθορισμό ταξινομήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ελεγχόμενα λεξιλόγια για το CPSV-AP και αφορούν εξόδους της δημόσιας 

υπηρεσίας, δευτέρου επιπέδου business και life events. 

 

5.5 Εμπλουτισμένο μοντέλο CPSV-AP 

 

Εικόνα 18: Διάγραμμα εμπλουτισμένου μοντέλου CPSV-AP (πηγή: Gerontas, A., 

Peristeras, V., Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) 

 

Για να δημιουργηθεί αυτό το εμπλουτισμένο μοντέλο οι (Gerontas, A., Peristeras, V., 

Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) ακολούθησαν μια 
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σειρά από βήματα. Αρχικά, έγινε προσπάθεια ώστε να προσδιοριστούν όλες οι έννοιες 

που χρησιμοποιούνται σε υπάρχοντες δημόσιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια 

πραγματοποίησαν ανάλυση των εννοιών αυτών και κατέληξαν στο γεγονός ότι το 

υπερσύνολο των εννοιών θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο σύνολα: Ένα σύνολο με 

έννοιες που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με έννοιες του CPSV-AP και ένα σύνολο με 

έννοιες που δεν θα μπορούσαν. Τέλος, προχώρησαν στον εμπλουτισμό του μοντέλου 

CPSV-AP και το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε στο παραπάνω UML διάγραμμα. 

 

Οι έννοιες που προστέθηκαν με την επεξήγησή τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Οι επιπλέον έννοιες του μοντέλου από (πηγή: Gerontas, A., Peristeras, V., 

Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) 

Έννοια Περιγραφή 

Additional concept Περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες, 

σημειώσεις και πιθανές επεκτάσεις για 

τη δημόσια υπηρεσία 

Appeal-Complaints Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 

των αντιπροσώπων να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις ενάντια σε κάποια 

κυβερνητική απόφαση σχετική με τη 

δημόσια υπηρεσία 

Availability Η χρονική περίοδος κατά την οποία 

παρέχεται η δημόσια υπηρεσία 

Base Registries Τα URIs των βασικών μητρώων που 

περιέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για 

την εκτέλεση της δημόσιας υπηρεσίας 

Channel Address Η διεύθυνση του καναλιού στο οποίο 

γίνεται διαθέσιμη η δημόσια υπηρεσία 

Channel E-mail Η διεύθυνση ή διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 

επικοινωνία με προσωπικό του καναλιού 

που είναι υπεύθυνο για την παροχή της 

δημόσιας υπηρεσίας 

Channel Name Το όνομα του καναλιού για την παροχή 

της δημόσιας υπηρεσίας 

Channel Phone Το τηλέφωνο για την επικοινωνία με 

προσωπικό του καναλιού που είναι 

υπεύθυνο για την παροχή της δημόσιας 

υπηρεσίας 

Comment Το κείμενο σχετικά με οποιοδήποτε 

σχόλιο για τη δημόσια υπηρεσία 

Consequence Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια 

υπηρεσία που πρέπει να δοθούν στα 

ενδιαφερόμενα μέρη 
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Creator Πληροφορίες σχετικά με το δημιουργό 

της περιγραφής της δημόσιας υπηρεσίας 

Deadline Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης 

για την απόκτηση μιας δημόσιας 

υπηρεσίας 

Description Μία περιγραφή για την αρμόδια αρχή της 

δημόσιας υπηρεσίας 

Feedback Οποιοδήποτε είδος σχολίων σχετικά με 

τη δημόσια υπηρεσία 

Last updated Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της 

περιγραφής της δημόσιας υπηρεσίας 

Need Οι ανάγκες της κοινωνικής ομάδας που 

στοχεύει η δημόσια υπηρεσία 

Potential Consumer Πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό 

καταναλωτή της δημόσιας υπηρεσίας 

Potential Consumer Name Το όνομα της κοινωνικής ομάδας που 

στοχεύει η δημόσια υπηρεσία 

Process Τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη 

διάρκεια παροχής της δημόσιας 

υπηρεσίας 

Profession Το επάγγελμα που στοχεύει η δημόσια 

υπηρεσία 

Purpose of evidence Ο σκοπός που εξυπηρετεί ένα 

αποδεικτικό στοιχείο (έγγραφο) 

Rating Η βαθμολογία της ποιότητας της 

περιγραφής μίας δημόσιας υπηρεσίας 

Service URL Η διεύθυνση URL που σχετίζεται με την 

εκτέλεση της δημόσιας υπηρεσίας 

 

5.6 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό μοντέλο 

δεδομένων Core Public Service Vocabulary. Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του αλλά και 

το πλήρες διάγραμμα με τις κλάσεις που το συντελούν. Επίσης, έγινε αναφορά στην 

κάθε μια από αυτές ξεχωριστά, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο την λειτουργία τους. 

Τέλος, παρουσιάστηκε με συνοπτικό τρόπο το CPSV-AP, μια ενημερωμένη έκδοσή 

του (το CPSV-AP 2.00) καθώς επίσης και μια εμπλουτισμένη έκδοση. 
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6. CPSV-AP στο Grakn 

6.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή όλων όσων 

προαναφέρθηκαν στο θεωρητικό τμήμα. Για να διεξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα 

σχετικά με το αν τελικά οι γράφοι γνώσης θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι 

παραπάνω στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να δοκιμαστεί και να 

επιβεβαιωθεί στην πράξη αυτή τους η ιδιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά 

κατασκευάζεται το σχήμα του μοντέλου του CPSV-AP v2.2 (enriched) στο grakn, στη 

συνέχεια, στο σχήμα αυτό εισάγονται δεδομένα από 45 δημόσιες υπηρεσίες της 

Ηπείρου, έπειτα στο σχήμα εισάγονται κανόνες. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται η 

πλήρης εκμετάλλευση του εργαλείου που επιλέχθηκε. Επίσης, δημιουργούνται 

ερωτήματα βασισμένα σε αυτά τα δεδομένα και πραγματοποιείται μια μικρή σύγκριση 

με τα αντίστοιχα ερωτήματα στη SPARQL. Τέλος, κατασκευάζεται γράφος γνώσης για 

την υπηρεσία που εκδίδει διαβατήρια και μοντελοποιείται αυτή η αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία. 

 

6.2. Κατασκευή σχήματος 

Το πρώτο και βασικότερο βήμα για τη δημιουργία του μοντέλου CPSV-AP v2.2 

(enriched), είναι η δημιουργία του σχήματος. Με αυτό νοείται η δημιουργία των 

οντοτήτων, η προσθήκη χαρακτηριστικών σε αυτές και η δημιουργία των σχέσεων που 

τις συνδέουν. Στο Grakn η κατασκευή του σχήματος μπορεί να επιτευχθεί είτε 

γράφοντας μία προς μία τις εντολές στην κονσόλα, πραγματοποιώντας κάθε φορά 

commit, είτε γράφοντας όλες τις εντολές σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου, με κατάληξη 

“.gql”, το οποίο θα φορτωθεί μέσω της κονσόλας σε ένα υπάρχον ή νέο keyspace. Όπως 

έχει αναφερθεί παραπάνω, η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η GRAQL. Έτσι, με τη 

χρήση αυτής και επιλέγοντας τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή την μαζική εισαγωγή εντολών 

από ένα αρχείο, ξεκινά η δημιουργία του σχήματος. 
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Εικόνα 19: CPSV-AP v2.2 (πηγή: Keyzer M., D., Barthelemy, F., (2018)). 

 

6.2.1. Δημιουργία οντοτήτων 

Καθεμιά από τις κλάσεις στο παραπάνω διάγραμμα θα αποτελεί μια οντότητα του 

σχήματος που θα δημιουργηθεί και θα περιέχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Η σημαντικότερη κλάση είναι η Public Service γι’ αυτό και θα περιγράψουμε τη 

δημιουργία της. Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις δημιουργούνται με παρόμοιο τρόπο. Το 

τμήμα σε GRAQL που ορίζει μία οντότητα είναι το εξής26: 

1. Define 

2. <όνομα οντότητας> sub entity, 

3. plays <ρόλο (role)>, 

4. has <χαρακτηριστικό (attribute)>; 

 

 

 

 

 

                                                
26 https://dev.grakn.ai/docs/schema/concepts 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/concepts
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Για την οντότητα public-service του μοντέλου μας ο κώδικας είναι ο εξής: 

1. Define 

2. public-service sub entity, 

3. plays require, 

4. plays ps, 

5. plays ps1, 

6. plays related, 

7. key identifier, 

8. has name, 

9. has description, 

10. has spatial, 

11. has processing-time, 

12. has sector, 

13. has keyword, 

14. has ty-pe, 

15. has language, 

16. has status, 

17. has thematicArea, 

18. has process, 

19. has availability, 

20. has deadline, 

21. has additional-content, 

22. has appeal-complaints, 

23. has last-updated, 

24. has creator, 

25. has Consequence; 

 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα27 συμβαίνουν τα εξής. Στη δεύτερη γραμμή δίνεται ένα 

όνομα, το “public-service”, στην οντότητα που δημιουργείται και δηλώνεται ότι 

πρόκειται για μία οντότητα “entity”. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της λέξης “sub”. 

Στις γραμμές 3 - 6, δηλώνονται οι ρόλοι που μπορεί να παίξει η οντότητα αυτή στο 

σχήμα μας. Οι ρόλοι αυτοί, σχετίζονται με τη συμμετοχή της στις διάφορες σχέσεις με 

τις υπόλοιπες οντότητες. Η λέξη που χρησιμοποιείται στην GRAQL για να 

πραγματοποιηθεί αυτό είναι η “plays”, δηλαδή. “plays role”. Στη γραμμή 7, με χρήση 

της λέξης key, επιτυγχάνεται ο ορισμός του κύριου κλειδιού της οντότητας. Τέλος, στις 

γραμμές 8 – 25 δηλώνονται, με τη χρήση της λέξης “has”, τα χαρακτηριστικά που έχει 

η οντότητα αυτή και προέρχονται από τα πεδία της κλάσης. 

 

Καθένα από τα χαρακτηριστικά, ανήκει σε ένα συγκεκριμένο τύπο (string, long, 

double, Boolean, κ.α.) που δηλώνεται ως εξής: 

                                                
27 Η εντολή define μπαίνει μία φορά στο πάνω μέρος του αρχείου κειμένου. 
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1. <όνομα οντότητας> sub attribute, 

2. datatype <τύπος>; 

 

Η δημιουργία των υπόλοιπων οντοτήτων του σχήματος, μαζί με τα χαρακτηριστικά 

τους παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Πίνακας 5: Δημιουργία οντοτήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών του μοντέλου 

CPSV-AP v2.2 (enriched) με GRAQL 

Οντότητες: 

Potential Consumer: 
1. potential-consumer sub entity, 

2. plays pc, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has description, 

6. has need, 

7. has profession; 

 

Feedback: 

1. feedback sub entity, 

2. plays feed, 

3. has identifier, 

4. has Date, 

5. has comment, 

6. has rating; 

 

Contact Point: 

1. contact-point sub entity, 

2. plays cp, 

3. has opening-hours, 

4. has email, 

5. has telephone; 

 

Channel: 

1. channel sub entity, 

2. plays Channel, 

3. key identifier, 

4. has opening-hours, 

5. has Type, 

6. has serviceURL, 

7. has address, 

8. has name, 

9. has email, 

10. has telephone; 

 

Cost: 

1. cost sub entity, 

2. plays Cost, 

3. key identifier, 

4. has value, 

5. has currency, 

6. has description; 

 

Event: 

1. event sub entity, 

2. plays Event, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has description, 

6. has ty-pe, 

7. abstract; 

 

Criterion Requirement: 
1. criterion-requirement sub 

entity, 

2. plays criterion, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has ty-pe; 

Participation: 
1. participation sub entity, 

2. plays Participation, 

3. key identifier, 

4. has description, 

5. has ro-le; 
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Agent: 
1. agent sub entity, 

2. plays Agent, 

3. key identifier, 

4. has address, 

5. has name; 

 

Legal Resource: 
1. legalResource sub entity, 

2. plays lr, 

3. plays relatedLr, 

4. has identifier, 

5. has name, 

6. has description, 

7. has language, 

8. has status, 

9. has subject, 

10. has territorialApplication, 

11. has ty-pe; 

 

Public Service Dataset: 

1. ps-dataset sub entity, 

2. plays ds, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has landingPage; 

 

Rule: 

1. ru-le sub entity, 

2. plays followed, 

3. key identifier, 

4. has description, 

5. has name, 

6. has language; 

 

Output: 

1. output sub entity, 

2. plays Output, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has description, 

6. has ty-pe; 

 

Evidence: 

1. evidence sub entity, 

2. plays Evidence, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has Type, 

6. has description, 

7. has language, 

8. has relatedDoc, 

9. has purposeOfEvidence, 

10. has baseRegistries; 

 

Concept: 

1. concept sub entity, 

2. plays Concept; 

 

Public Organization: 

1. public-organization sub 

entity, 

2. plays po, 

3. plays po2, 

4. key identifier, 

5. has name, 

6. has spatial; 

 

Opening Hours Specification: 
1. oppening-hours sub entity, 

2. plays oph, 

3. has opening-hours; 

 

Collection: 
1. collection sub entity, 

2. plays Collection; 

 

Χαρακτηριστικά: 

Identifier: Name: 
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1. identifier sub attribute, 

2. datatype string; 

 

1. name sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Description: 
1. description sub attribute, 

2. has language, 

3. datatype string; 

 

Email: 
1. email sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Telephone: 

1. telephone sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Type: 

1. ty-pe sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Role: 

1. ro-le sub attribute, 

2. datatype long; 

 

OpeningHours: 

1. opening-hours sub attribute, 

2. datatype date; 

 

Status: 

1. status sub attribute, 

2. datatype string; 

 

thematicArea: 

1. thematicArea sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Language: 

1. language sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Keyword: 

1. keyword sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Spatial: 

1. spatial sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Type: 

1. Type sub attribute, 

2. datatype string; 

#type 0..1# 

 

Value: 

1. value sub attribute, 

2. datatype double; 

 

Country: 

1. country sub attribute, 

2. plays Country, 

3. datatype string; 

 

Currency: 
1. currency sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Adderess: 
1. address sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Subject: 
1. subject sub attribute, 

2. datatype string; 

 

LandingPage: 
1. landingPage sub attribute, 

2. datatype string; 

 

TerritorialApplication: 
1. territorialApplication sub 

attribute, 

2. datatype string; 

 

RelatedDoc: 
1. relatedDoc sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Process: 

1. process sub attribute, 

2. datatype string; 

Availability: 

1. availability sub attribute, 

2. datatype string; 
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Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται όλες οι οντότητες που θα συμμετάσχουν στο σχήμα 

του μοντέλου CPSV-AP v2.2 (enriched). Έπειτα από την δημιουργία όλων των 

οντοτήτων, στην παρακάτω εικόνα με μωβ χρώμα απεικονίζονται οι οντότητες και με 

μπλε χρώμα τα χαρακτηριστικά τους. 

  

Deadline: 
1. deadline sub attribute, 

2. datatype string; 

 

AdditionalContent: 
1. additional-content sub 

attribute, 

2. datatype string; 

 

AppealComplaints: 

1. appeal-complaints sub 

attribute, 

2. datatype string; 

 

LastUpdated: 

1. last-updated sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Creator: 
1. creator sub attribute, 

2. plays Creator, 

3. datatype string; 

Consequence: 
1. Consequence sub attribute, 

2. datatype string; 

 

ServiceURL: 
1. serviceURL sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Profession: 
1. profession sub attribute, 

2. plays worked, 

3. datatype string; 

 

Need: 

1. need sub attribute, 

2. plays Need, 

3. datatype string; 

Comment: 

1. comment sub attribute, 

2. has language, 

3. datatype string; 

 

Rating: 
1. rating sub attribute, 

2. plays Rate, 

3. regex "^(0|1|2|3|4|5)$", 

4. datatype string; 

 

Date: 
1. Date sub attribute, 

2. datatype date; 

PurposeOfEvidence: 

1. purposeOfEvidence sub 

attribute, 

2. plays purpose, 

3. datatype string; 

 

BaseRegistries: 

1. baseRegistries sub attribute, 

2. datatype string; 

Sector: 

1. sector sub attribute, 

2. datatype string; 

ProcessingTime: 

1. processing-time sub 

attribute, 

2. datatype string; 
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Εικόνα 20: Οντότητες του μοντέλου CPSV-AP v2.2 (enriched) στο GRAKN.AI 

Workbase 

 

6.2.2. Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων 

Αφότου έχει ολοκληρωθεί το βήμα της δημιουργίας των οντοτήτων έφτασε η στιγμή 

να τις συνδέσουμε μεταξύ τους με σχέσεις. Οι σχέσεις προέρχονται από το διάγραμμα 

του CPSV-AP v2.2. Στο grakn, μια σχέση ενώνει δύο ή περισσότερους ρόλους που 

παίζει μία οντότητα μεταξύ τους. Ο κώδικας που τη δημιουργεί είναι28: 

1. define 

2. <όνομα σχέσης> sub relation, 

3. relates <ρόλος 1>, 

4. relates <ρόλος 2>, 

5. …, 

6. relates <ρόλος ν>; 

 

Στο σχήμα του CPSV-AP, ένα τυχαίο παράδειγμα σχέσης αποτελεί η has competent 

authority,την οποία δημιουργούμε με τον εξής τρόπο: 

                                                
28 https://dev.grakn.ai/docs/schema/concepts 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/concepts


74 

 

1. define 

2. has-authority sub relation, 

3. relates ps, 

4. relates po; 

 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα, παρατηρούμε πως με τη χρήση της λέξης “sub” 

δηλώνεται ότι πρόκειται για μια σχέση με όνομα “has-authority”, καθώς επίσης και ότι 

συνδέει ένα ρόλο που παίζει η οντότητα public-service με ένα ρόλο που παίζει η 

οντότητα public-organization. 

 

Η δημιουργία των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων του σχήματος παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα: 

 

Πίνακας 6: Δημιουργία σχέσεων του μοντέλου CPSV-AP v2.2 (enriched) με GRAQL 

Σχέσεις: 

Ps-creator: 

1. ps-creator sub relation, 

2. relates Creator, 

3. relates ps; 

 

Creator-rating: 

1. creator-rating sub relation, 

2. relates Creator, 

3. relates Rate; 

 

Works: 

1. works sub relation, 

2. relates worked, 

3. relates pc; 

 

Ps-profession: 

1. ps-profession sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates worked; 

 

Expresses: 
1. expresses sub relation, 

2. relates pc, 

3. relates feed; 

 

ConsumedBy: 
1. consumedby sub relation, 

2. relates pc, 

3. relates ps; 

 

Evidence-purpose: 
1. evidence-purpose sub relation, 

2. relates purpose, 

3. relates Evidence; 

 

Ps-purpose: 
1. ps-purpose sub relation, 

2. relates purpose, 

3. relates ps; 

 

Locating: 

1. locating sub relation, 

2. relates Country, 

3. relates po; 

 

Ps-locating: 

1. ps-locating sub relation, 

2. relates Country, 

3. relates ps; 

 

inf-false-agent-psDataset: 
1. inf-false-ag-psdt sub relation, 

inf-false-publicService-

PublicOrganization: 
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2. relates Agent, 

3. relates Agent2, 

4. relates ds; 

 

1. inf-false-ps-po sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates po, 

4. relates po2; 

 

Availability restriction ContactPoint: 

1. available-cp sub relation, 

2. relates cp, 

3. relates oph; 

 

Availability restriction Channel: 

1. available-ch sub relation, 

2. relates Channel, 

3. relates oph; 

 

If Access Through: 
1. if-access sub relation, 

2. relates Channel, 

3. relates Cost; 

 

Produces: 
1. produces sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates Output; 

 

Owned by: 
1. owned-by sub relation, 

2. relates po, 

3. relates Channel; 

 

Has channel: 
1. has-channel sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates Channel; 

 

Related: 

1. ps-related sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates related; 

 

 

Requires: 

1. ps-requires sub relation, 

2. relates require, 

3. relates ps; 

 

Follows: 

1. follows sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates followed; 

 

Has Participation: 

1. has-participation sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates Participation; 

 

Has competent authority: 

1. has-authority sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates po; 

 

Has criterion: 

1. has-criterion sub relation, 

2. relates criterion, 

3. relates ps; 

 

Has contact point: 
1. has-contact-point sub relation, 

2. relates cp, 

3. relates ps; 

 

Has cost: 
1. has-cost sub relation, 

2. relates Cost, 

3. relates ps; 

 

Is defined by: 

1. is-defined-by sub relation, 

2. relates po, 

3. relates Cost; 

Related service: 

1. related-service sub relation, 

2. relates Event, 

3. relates ps; 
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Is grouped by: 

1. grouped-by sub relation, 

2. relates Event, 

3. relates ps; 

 

Is described at: 

1. is-descripted sub relation, 

2. relates ds, 

3. relates ps; 

 

Plays role: 
1. playsRole sub relation, 

2. relates Agent, 

3. relates Participation; 

 

Publisher: 
1. publisher sub relation, 

2. relates Agent, 

3. relates ds; 

 

Has legal resource: 

1. hasLegalResource sub relation, 

2. relates lr, 

3. relates ps; 

 

Has legal resource through rule: 

1. hasLegalResourceThrouhRule 

sub relation, 

2. relates lr, 

3. relates ps; 

 

Related (L-R): 
1. relatedLegalR sub relation, 

2. relates relatedLr, 

3. relates lr; 

 

Implements: 
1. Implements sub relation, 

2. relates lr, 

3. relates followed; 

 

Has input (ps-ev): 

1. has-input sub relation, 

2. relates Evidence, 

3. relates ps; 

 

Has input (ev-ch): 

1. has--input sub relation, 

2. relates Evidence, 

3. relates Channel; 

 

Is classified by: 

1. isClassidiedBy sub relation, 

2. relates Concept, 

3. relates ps; 

 

Member: 

1. member sub relation, 

2. relates Concept, 

3. relates Collection; 

 

Consequence: 
1. consequence sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates ps1; 

 

Feedback rating: 
1. feedback-rating sub relation, 

2. relates feed, 

3. relates Rate; 

 

Public Service rating: 
1. ps-rating sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates Rate; 

 

Public Service feedback: 

1. ps-feedback sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates feed; 

 

Potential Consumer need: 

1. pc-need sub relation, 

2. relates pc, 

3. relates Need; 

 

Public Service need: 

1. ps-need sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates Need; 
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Παρακάτω διαχωρίζουμε δυο εικόνες, μια μόνο με τις σχέσεις και μια με τις σχέσεις 

και τις οντότητες. 

 
Εικόνα 21:Σχέσεις του μοντέλου CPSV-AP v2.2 στο GRAKN.AI Workbase 

 
Εικόνα 22: Σχέσεις και οντότητες του μοντέλου CPSV-AP v2.2 στο GRAKN.AI 

Workbase 
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6.2.3. Δημιουργία κανόνων 

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η χρήση του grakn είναι 

η εισαγωγή κανόνων στο σχήμα μας. Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημιουργίας των οντοτήτων και των σχέσεων μεταξύ τους, μπορούμε να περάσουμε 

στην εισαγωγή των κανόνων. Οι τελευταίοι αποτελούν λογικά μοτίβα που εισάγουμε 

στο μοντέλο μας και επιτρέπουν την δημιουργία λογικών συμπερασμάτων, εισάγοντας 

έτσι νέες σχέσεις στο σχήμα, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν κρυμμένες. Οι 

κανόνες αυτοί αναζητούν συγκεκριμένα μοτίβα στα δεδομένα του σχήματος και σε 

περίπτωση που βρεθεί κάποιο από αυτά, δημιουργούν τη σχέση που ορίζει ο κανόνας. 

Σκοπός αυτής της λογικής είναι η δυνατότητα που μας δίνεται ως προς την απάντηση 

περισσότερων αλλά και πολυπλοκότερων ερωτημάτων, βασισμένοι πάντα στα ίδια 

δεδομένα, δηλαδή στο να παράγουμε νέα γνώση από κάτι το οποίο ήδη γνωρίζουμε. 

(https://dev.grakn.ai/docs/schema/rules) 

 

Για να δημιουργήσουμε αυτούς τους κανόνες και να εισάγουμε λογική στα δεδομένα 

μας χρησιμοποιούμε συλλογισμούς. Τα βασικότερα είδη συλλογισμού είναι: 

 Συμπερασματικός λογισμός ή Deductive reasoning: Σε αυτό το συλλογισμό, 

θεωρώντας ένα σύνολο από αληθείς προϋποθέσεις, οδηγούμαστε σε κάποιο 

συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αποτελεί λογική «από επάνω προς τα κάτω» ή 

«από το γενικό στο ειδικό» και αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους τρόπους 

επιχειρηματολογίας, καθώς μπορεί να ελεγχθεί εύκολα η εγκυρότητά του. (π.χ. 

Το Α = Β και το Γ = Α άρα Β = Γ) 

 Επαγωγικός λογισμός ή Inductive reasoning: Σε αυτό το συλλογισμό, 

οδηγούμαστε σε κάποιο συμπέρασμα στηριζόμενοι σε παρατηρήσεις που 

διαπιστώθηκαν ως αληθείς. Αποτελεί λογική «από κάτω προς τα πάνω» ή «από 

το ειδικό στο γενικό» και χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές που 

ασχολούνται με την πρόβλεψη διάφορων συμπεριφορών.(π.χ. όσες κότες έχω 

δει είναι καφέ, άρα όλες οι κότες είναι καφέ) 

 Απαγωγικός λογισμός ή Abductive reasoning: Σε αυτό το συλλογισμό, 

ξεκινάμε από ένα σύνολο συχνά μη ολοκληρωμένων παρατηρήσεων και 

οδηγούμαστε σε κάποιο συμπέρασμα που προσπαθεί να αποδώσει εξήγηση για 

το συγκεκριμένο σύνολο. Ο συλλογισμός αυτός είναι χρήσιμος για τη 

https://dev.grakn.ai/docs/schema/rules
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διαμόρφωση υποθέσεων προς εξέταση και χρησιμοποιείται αρκετά στις 

καθημερινές αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε, έχοντας στη διάθεσή μας 

ελλιπείς πληροφορίες (π.χ. μπαίνουμε στο σπίτι και βρίσουμε στο πάτωμα 

σχισμένα χαρτιά, ο σκύλος βρισκόταν όλη μέρα μόνος στο σπίτι, άρα 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το έκανε ο σκύλος, αφού αυτός ο 

συλλογισμός αποτελεί το πιθανότερο σενάριο) 

 

Στην περίπτωση του Grakn, εκτελείται κάποιο είδος αυτοματοποιημένου συλλογισμού 

χάρη στη γλώσσα ερωτημάτων του, τη GRAQL. Η γλώσσα αυτή, βασισμένη στη 

συλλογιστική τύπου «οντοτήτων - συσχετίσεων» αλλά και στους κανόνες του 

σχήματος, εξάγει συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

ερωτημάτων και δημιουργεί νέες σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων εφαρμόζοντας 

συμπερασματικό λογισμό (Deductive reasoning). Χάρη σε αυτή της την ικανότητα, 

οδηγούμαστε σε συμπεράσματα και ανακαλύπτουμε μοτίβα που ακολουθούν τα 

δεδομένα μας, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε. 

(https://grakn.ai/grakn-core) 

 

Πηγαίνοντας σε μια πιο πρακτική προσέγγιση, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο 

κατασκευάζουμε έναν κανόνα και στη συνέχεια θα δούμε τη δημιουργία ενός από 

αυτούς που υπάρχει στο σχήμα. Η κατασκευή ενός κανόνα σε GRAQL ακολουθεί μία 

συγκεκριμένη δομή που είναι η εξής29: 

1. define 

2. <όνομα κανόνα> sub rule, 

3. when { 

4. Προϋπόθεση 1; 

5. Προϋπόθεση 2; 

6. …; 

7. }, then { 

8. Συμπέρασμα 1; 

9. }; 

 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα βλέπουμε πως ο κανόνας αποτελείται από δύο μέρη: Το 

πρώτο μέρος είναι το when και το δεύτερο μέρος το then. Στο πρώτο μέρος 

αναγράφονται οι προϋποθέσεις και στο δεύτερο μέρος αναγράφεται το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγουμε, σε περίπτωση που είναι αληθείς αυτές οι προϋποθέσεις. Με 

                                                
29 https://dev.grakn.ai/docs/schema/rules 

https://grakn.ai/grakn-core
https://dev.grakn.ai/docs/schema/rules
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πιο απλά λόγια, ένας κανόνας ορίζει πως: αν ισχύουν αυτά που αναγράφονται ως 

προϋποθέσεις, τότε προβαίνει σε αυτό που προβλέπει το συμπέρασμα. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κανόνες (εκτός του consequence, θα αναλυθεί 

περεταίρω αργότερα) που απαρτίζουν το σχήμα που δημιουργήθηκε και αποτελούνται 

από σχέσεις που έχουν οριστεί στην προηγούμενη ενότητα. Αναλυτικά θα 

παρουσιαστούν κάποιοι από τους κανόνες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία καίριων ερωτημάτων. 

 

locating-ps: 

1. locating-ps sub rule, 

2. when { 

3. (ps: $ps, po: $po) isa has-authority; 

4. (Country: $country, po: $po) isa locating; 

5. }, then { 

6. (ps: $ps, Country: $country) isa ps-locating; 

7. }; 

 

Ο κανόνας αυτός είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχηση μιας χώρας “country” με μια 

δημόσια υπηρεσία “ps”30. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνδεση με τη σχέση ps-

locating, προαπαιτείται η ύπαρξη δύο άλλων σχέσεων: η has-authority που συνδέει τη 

δημόσια υπηρεσία με μια αρμόδια αρχή “po”31 και η locating που συνδέει την αρμόδια 

αρχή με μια χώρα. Με απλά λόγια, όταν η αρμόδια αρχή μιας δημόσιας υπηρεσίας 

βρίσκεται σε μια χώρα, τότε, αυτόματα θεωρείται πως και η ίδια η υπηρεσία βρίσκεται 

σε αυτή τη χώρα. 

 

Inf-rules: 

1. inf-rules sub rule, 

2. when { 

3. (ps: $ps, followed: $rule) isa follows; 

4. (followed: $rule, lr: $lr) isa Implements; 

5. }, then { 

6. (ps: $ps, lr: $lr) isa hasLegalResourceThrouhRule; 

7. }; 

 

                                                
30 Public Service 
31 Public Organization 
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Με τη χρήση του κανόνα αυτού, συνδέεται μια δημόσια υπηρεσία “ps” με κάποιους 

νομικούς πόρους “lr”32 με τη χρήση της σχέσης hasLegalResourceThrouhRule. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της σύνδεσης είναι, η ύπαρξη της 

σχέσης follows μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας, με κάποιο συγκεκριμένο νομικό 

κανόνα “rule”, όπως επίσης και η ύπαρξη της σχέσης Implements μεταξύ του κανόνα 

αυτού και ενός νομικού πλαισίου. Δηλαδή, στην περίπτωση που μια δημόσια υπηρεσία 

συμμορφώνεται με κάποιον συγκεκριμένο κανόνα και αυτός ο κανόνας με τη σειρά του 

ανήκει σε κάποιο νομικό πλαίσιο, τότε, μέσω του κανόνα, η δημόσια υπηρεσία 

συνδέεται με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. 

 

Inputs: 

1. inputs sub rule, 

2. when { 

3. (ps: $ps, Evidence: $evidence) isa has-input; 

4. (Evidence: $evidence, Channel: $channel) isa has--input; 

5. }, then { 

6. (ps: $ps, Channel: $channel) isa has-channel; 

7. }; 

 

Inf-ps-ch-cost: 

1. inf-ps-ch-cost sub rule, 

2. when { 

3. (Channel: $channel, oph: $oph) isa available-ch; 

4. (Channel: $channel, Cost: $cost) isa if-access; 

5. (Channel: $channel, ps: $ps) isa has-channel; 

6. }, then { 

7. (ps: $ps, Cost: $cost) isa has-cost; 

8. }; 

 

OppeningHours-ch: 

1. oppeningHours-ch sub rule, 

2. when { 

3. $ch isa channel, has opening-hours $chop; 

4. $ophours isa oppening-hours, has opening-hours $ophop; 

5. $chop == $ophop; 

6. }, then { 

7. (Channel: $ch, oph: $ophours) isa available-ch; 

8. }; 

 

 

 

                                                
32 Legal Resource 
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If-accessed-through-cost-channel 

1. if-accessed-through-cost-channel sub rule, 

2. when { 

3. $ch isa channel; 

4. $ophours isa oppening-hours; 

5. $cost isa cost; 

6. (Channel: $ch, oph: $ophours) isa available-ch; 

7. }, then { 

8. (Channel: $ch, Cost: $cost) isa if-access; 

9. }; 

 

Inf-ps-profession 

1. inf-ps-profession sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $pc isa potential-consumer; 

5. $work isa profession; 

6. (pc: $pc, worked: $work) isa works; 

7. (ps: $ps, pc: $pc) isa consumedby; 

8. }, then { 

9. (ps: $ps, worked: $work) isa ps-profession; 

10. }; 

 

Σε αυτόν τον κανόνα πραγματοποιείται σύνδεση μιας δημόσιας υπηρεσίας με κάποιο 

επάγγελμα. Έτσι, όταν κάποιος πιθανός καταναλωτής “pc”33 μιας δημόσιας υπηρεσίας, 

εξασκεί κάποιο επάγγελμα, θεωρείτε από τον κανόνα αυτό, ότι η συγκεκριμένη 

υπηρεσία μπορεί να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επάγγελμα και κατ’ επέκταση συνδέει 

τα δύο τελευταία, με τη σχέση ps-profession. Οι προϋποθέσεις που απαιτείται να είναι 

αληθείς για να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνδεση είναι: 1) ο υποψήφιος καταναλωτής 

να χρησιμοποιεί τη δημόσια υπηρεσία, σχέση consumedby και 2) ο υποψήφιος 

καταναλωτής να εξασκεί κάποιο επάγγελμα, σχέση works. 

 

Inf-ps-feedback 

1. inf-ps-feedback sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $pc isa potential-consumer; 

5. $feed isa feedback; 

6. (pc: $pc, feed: $feed) isa expresses; 

7. (ps: $ps, pc: $pc) isa consumedby; 

8. }, then { 

9. (ps: $ps, feed: $feed) isa ps-feedback;}; 

                                                
33 Potential Consumer 



83 

 

 

Επίσης πολύ σημαντική είναι η σύνδεση, μεταξύ μιας δημόσιας υπηρεσίας και ενός 

σχολίου “feed”. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος πιθανός καταναλωτής 

χρησιμοποιήσει μια δημόσια υπηρεσία, σχέση consumedby και έπειτα κάνει κάποιο 

σχόλιο για αυτή, σχέση expresses, ο κανόνας Inf-ps-feedback αυτόματα θα συνδέσει 

το σχόλιο αυτό με τη δημόσια υπηρεσία που έχει χρησιμοποιηθεί με τη σχέση ps-

feedback. 

 

Inf-ps-rating 

1. inf-ps-rating sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $pc isa potential-consumer; 

5. $feed isa feedback; 

6. $rate isa rating; 

7. (pc: $pc, feed: $feed) isa expresses; 

8. (ps: $ps, pc: $pc) isa consumedby; 

9. (Rate: $rate, feed: $feed) isa feedback-rating; 

10. }, then { 

11. (ps: $ps, Rate: $rate) isa ps-rating; 

12. }; 

 

Ο κανόνας αυτός, προκύπτει από τον αμέσως προηγούμενο. Το σχόλιο που 

πραγματοποιεί κάποιος καταναλωτής μπορεί να περιέχει έναν βαθμό “rating”. Έτσι, με 

τον κανόνα Inf-ps-rating, ο βαθμός αυτός, εάν υπάρχει, συσχετίζεται με τη δημόσια 

υπηρεσία που έχει χρησιμοποιήσει και σχολιάσει ο καταναλωτής μέσω της σχέσης ps-

rating. 

 

Inf-creator-rate 

1. inf-creator-rate sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $pc isa potential-consumer; 

5. $feed isa feedback; 

6. $rate isa rating; 

7. $creator isa creator; 

8. (pc: $pc, feed: $feed) isa expresses; 

9. (ps: $ps, pc: $pc) isa consumedby; 

10. (ps: $ps, Creator: $creator) isa ps-creator; 

11. (Rate: $rate, feed: $feed) isa feedback-rating; 

12. }, then { 

13. (Creator: $creator, Rate: $rate) isa creator-rating;}; 
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Η βαθμολογία που περιέχεται στο σχόλιο ενός καταναλωτή, αφορά στην περιγραφή 

της δημόσιας υπηρεσίας που χρησιμοποίησε. Την περιγραφή αυτή, την έχει 

δημιουργήσει κάποιος, “creator”. Με τη χρήση του κανόνα Inf-creator-rate και αφού 

ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η βαθμολογία από το σχόλιο του 

καταναλωτή συνδέεται άμεσα με τον δημιουργό της περιγραφής με τη σχέση creator-

rating. Οι προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή ταυτίζονται με αυτές των κανόνων Inf-

ps-feedback και Inf-ps-rating. 

 

Inf-ps-need 

1. inf-ps-need sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $pc isa potential-consumer; 

5. $need isa need; 

6. (pc: $pc, Need: $need) isa pc-need; 

7. (ps: $ps, pc: $pc) isa consumedby; 

8. }, then { 

9. (ps: $ps, Need: $need) isa ps-need; 

10. }; 

 

Ένας πιθανός καταναλωτής έχει μία ανάγκη που τον οδηγεί στη χρήση μιας δημόσιας 

υπηρεσίας. Χρήσιμο επομένως είναι να γνωρίζουμε, ποια ή ποιες ανάγκες μπορεί να 

εξυπηρετήσει μια δημόσια υπηρεσία. Έτσι, στην περίπτωση που ένας καταναλωτής 

χρησιμοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, σχέση consumedby και αυτός ο καταναλωτής έχει 

μια συγκεκριμένη ανάγκη “need”, σχέση pc-need, τότε και μόνο τότε, χάρη στον 

κανόνα Inf-ps-need, η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δημόσια υπηρεσία με τη σχέση ps-

need. 

 

Inf-ps-purpose 

1. inf-ps-purpose sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $ev isa evidence; 

5. $purp isa purposeOfEvidence; 

6. (Evidence: $ev, ps: $ps) isa has-input; 

7. (Evidence: $ev, purpose: $purp) isa evidence-purpose; 

8. }, then { 

9. (ps: $ps, purpose: $purp) isa ps-purpose; 

10. }; 



85 

 

 

Ένα αποδεικτικό έγγραφο “Evidence” που αποτελεί είσοδο σε μια δημόσια υπηρεσία 

εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για τον λόγο αυτό, η σύνδεση μιας δημόσιας 

υπηρεσίας με τους σκοπούς που πηγάζουν από τα έγγραφα που δέχεται ως εισόδους, 

θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάντηση κάποιων ερωτημάτων. Ο κανόνας Inf-ps-

purpose, πραγματοποιεί αυτή τη σύνδεση με τη σχέση ps-purpose, μόνο όμως στην 

περίπτωση που ένα αποδεικτικό εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, σχέση evidence-purpose και 

επίσης αυτό το αποδεικτικό αποτελεί είσοδο στη δημόσια υπηρεσία, γεγονός που 

δηλώνεται με τη σχέση has-input. 

 

Το Grakn δεν υποστηρίζει τη δημιουργία σχέσεων «1 προς 1», για το λόγο αυτό στο 

σχήμα του μοντέλου προστέθηκαν δύο νέοι κανόνες που μπορούν να πραγματοποιούν 

κάποιο είδος ελέγχου. Οι κανόνες αυτοί μπορούν μόνο να ελέγχουν, δεν μπορούν ούτε 

να εμποδίσουν τη δημιουργία παράβασης στο σχήμα, ούτε και να το διορθώσουν. 

 

Authority-1-1 

1. authority-1-1 sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service; 

4. $po1 isa public-organization, has identifier $id1; 

5. $po2 isa public-organization, has identifier $id2; 

6. (ps: $ps, po: $po1) isa has-authority; 

7. (ps: $ps, po: $po2) isa has-authority; 

8. $id1 != $id2; 

9. }, then { 

10. (ps: $ps, po: $po1, po: $po2) isa inf-false-ps-po; 

11. }; 

 

Με τη χρήση αυτού του κανόνα ελέγχεται το ενδεχόμενο μια δημόσια υπηρεσία να 

είναι συνδεδεμένη με δύο δημόσιους οργανισμούς με τη σχέση has-authority, δηλαδή 

να έχει δύο αρμόδιες αρχές “po” ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που υφίσταται κάτι τέτοιο 

και παραβιάζεται η συνθήκη που ορίζει πως μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να έχει μόνο 

μία αρμόδια αρχή, τότε οι τρεις οντότητες συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση inf-

false-ps-po. Γίνεται έτσι αντιληπτό, το λάθος που μπορεί να έχει προκύψει κατά την 

είσοδο δεδομένων στο σχήμα. 
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Publisher-1-1 

1. publisher-1-1 sub rule, 

2. when { 

3. $public-service-dataset isa ps-dataset; 

4. $agent1 isa agent, has identifier $id1; 

5. $agent2 isa agent, has identifier $id2; 

6. (ds: $public-service-dataset, Agent: $agent1) isa publisher; 

7. (ds: $public-service-dataset, Agent: $agent2) isa publisher; 

8. $id1 != $id2; 

9. }, then { 

10. (Agent: $agent1, Agent: $agent2, ds: $public-service-dataset) isa inf-false-ag-

psdt; 

11. }; 

 

Η λογική του κανόνα αυτού είναι ίδια με αυτή του προηγούμενου, δηλαδή, ελέγχεται 

εάν ένα public service dataset “ds” έχει παραπάνω από έναν agent και σε περίπτωση 

που έχει, συνδέονται οι τρεις οντότητες μεταξύ τους με τη σχέση inf-false-ag-psdt. Με 

αυτό τον τρόπο μπορεί και εδώ να γίνει αντιληπτή κάποια παράβαση του σχήματος από 

τα δεδομένα. 

 

6.2.4 Κανόνας Consequence 

Η έννοια consequence του εμπλουτισμένου μοντέλου CPSV-AP, στην ουσία συνδέει 

υπηρεσίες, αφού δίνει πληροφορίες για το ποια δημόσια υπηρεσία μπορεί να εκτελεστεί 

και να πυροδοτήσει αυτόματα την έναρξη κάποιας άλλης. Παρέχει με αυτόν τον τρόπο, 

επιπλέον, τη δυνατότητα της αναπαράστασης των δημόσιων υπηρεσιών ως ένα 

γράφημα στο οποίο θα συνδέονται οι δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται, κάνοντας 

ευκολότερη την οργάνωση τους γενικότερα. 

 

Γνωρίζοντας ότι με την εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας θα ξεκινήσει και 

κάποια άλλη, που σχετίζεται επίσης με την ανάγκη που εκκίνησε και την πρώτη 

υπηρεσία, μπορούν όλα να καταστούν ευκολότερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

που αναφέρουν οι παραπάνω στο άρθρο τους είναι και το εξής: Η υπηρεσία «δήλωση 

γέννησης» θα μπορούσε να πυροδοτεί την έναρξη της υπηρεσίας που σχετίζεται με την 

πληρωμή του επιδόματος τέκνου. 

 

Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να συνδεθούν οι υπηρεσίες αυτές μεταξύ 

τους. Ένας τρόπος είναι η εύρεση εκείνων των δημοσίων υπηρεσιών, των οποίων τα 
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τεκμήρια που απαιτούνται ως είσοδος για την εκκίνησή τους είναι έγγραφα που 

προέκυψαν σαν έξοδο, ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας. 

 

Ο κανόνας που περιγράφεται παρακάτω εξυπηρετεί αυτή τη σκέψη. 

Αρχικά, δημιουργείται η σχέση που θα ενώνει τις δύο δημόσιες υπηρεσίες που θα 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις. Η σχέση αυτή, ακολουθεί τη δομή που περιγράφηκε 

στη ενότητα 6.2.2 και είναι η εξής: 

 

1. consequence sub relation, 

2. relates ps, 

3. relates ps1; 

 

Συνδέει στην ουσία δύο δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό που μένει τώρα είναι η δημιουργία 

του κανόνα που θα δίνει τις προϋποθέσεις για το πότε θα πρέπει να συνδέονται δύο 

υπηρεσίες μεταξύ τους με τη συγκεκριμένη σχέση. 

 

Η κατασκευή του κανόνα ακολουθεί τη λογική και τη δομή που αναφέρθηκαν στην 

ενότητα 6.2.3 και είναι η εξής: 

 

1. inf-consequence sub rule, 

2. when { 

3. $ps isa public-service, has identifier $id1; 

4. $ps1 isa public-service, has identifier $id2; 

5. $out isa output, has identifier $idout; 

6. $ev isa evidence, has identifier $idev; 

7. (ps: $ps, Evidence: $ev) isa has-input; 

8. (ps: $ps1, Output: $out) isa has-output; 

9. $idev == $idout; 

10. $id1 != $id2; 

11. }, then { 

12. (ps: $ps, ps: $ps1) isa consequence; 

13. }; 

 

Ο κανόνας ονομάζεται inf-consequence. Στο κομμάτι του when, στις γραμμές 3 μέχρι 

και 6, ορίζονται δύο διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες με τους μοναδικούς κωδικούς 

τους, ένα αποδεικτικό που αποτελεί είσοδο για μια υπηρεσία με τον μοναδικό κωδικό 

του, και ένα έγγραφο που αποτελεί έξοδο μιας υπηρεσίας επίσης με το μοναδικό 

κωδικό του. Το επόμενο κομμάτι, γραμμές 7 μέχρι και 10 είναι και το σημαντικότερο 
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του κανόνα. Σε αυτό, αναφέρονται οι περίφημες προϋποθέσεις που πρέπει να είναι 

αληθείς ώστε να πραγματοποιηθεί το κομμάτι του then. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

Εάν  

μια δημόσια υπηρεσία έχει ως είσοδο ένα συγκεκριμένο αποδεικτικό 

και 

μια δημόσια υπηρεσία έχει σαν έξοδο ένα έγγραφο 

και 

αυτές οι δύο υπηρεσίες είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες 

και 

το αποδεικτικό που αποτελεί είσοδο είναι το ίδιο με το έγγραφο που αποτελεί έξοδο 

Τότε 

Ένωσε αυτές τις δύο δημόσιες υπηρεσίες με τη σχέση consequence 

 

Ο έλεγχος για τη διαφορετικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και της 

αντιστοίχησης των εγγράφων γίνεται εύκολα χάρη στους μοναδικούς κωδικούς 

(identifier) που έχουν και οι δύο αυτές οντότητες σαν χαρακτηριστικό. Έτσι, θέτοντας 

το ερώτημα στο γράφο γνώσης για να μας παρουσιάσει εκείνες τις δημόσιες υπηρεσίες 

που έχουν ως είσοδο ένα αποδεικτικό που αποτελεί έξοδο κάποιας άλλης δημόσιας 

υπηρεσίας, με τη χρήση του κανόνα inf-consequence, θα εφαρμοστεί λογική στα 

δεδομένα μας και θα εμφανιστούν μόνο αυτά που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που 

θέσαμε. 

 

Εισάγοντας κάποια εικονικά δεδομένα και τρέχοντας το ερώτημα που αναφέρθηκε, 

τόσο στην κονσόλα, όσο και στο Workbase, εμφανίζονται τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 

Εικόνα 23: Ερώτημα και αποτέλεσμα στην κονσόλα 

 



89 

 

 

Εικόνα 24: Ερώτημα και αποτέλεσμα στο GRAKN.AI Workbase 

 

6.3 Ερωτήματα και απαντήσεις στο σχήμα του μοντέλου CPSV-AP 

v2.2 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε 

ερωτήματα στο γράφο γνώσης που έχουμε δημιουργήσει και οι απαντήσεις που δίνει. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιούμε δεδομένα από 45 δημόσιες υπηρεσίες 

της Ηπείρου. Σε αυτά τα δεδομένα περιέχονται: οι υπηρεσίες με τα στοιχεία τους, 

αποδεικτικά έγγραφα που χρησιμεύουν ως είσοδοι στις υπηρεσίες αυτές, έγγραφα που 

προκύπτουν ως έξοδοι από αυτές, νομικά πλαίσια κ.α.. Για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών της εργασίας, έχουν επίσης προστεθεί και κάποια εικονικά δεδομένα. Τέλος, 

οι ερωτήσεις που πραγματοποιούνται στο γράφο γνώσης έχουν αντληθεί από το άρθρο 

των Gerontas, A., κ.α.,(2019) ώστε να πραγματοποιηθεί κάποιου είδους σύγκριση 

μεταξύ των δύο τρόπων δημιουργίας ερωτημάτων. Φυσικά με τη χρήση του Grakn 

δύναται να απαντηθούν περισσότερα ερωτήματα, κάθε είδους. 

 

Ερώτημα 1 

« Ποιο είναι το κόστος και ποιος είναι ο χρόνος επεξεργασίας των δημοσίων υπηρεσιών 

που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα, π.χ. υδραυλικοί (plumbers);» 

 

Ερώτημα σε SPARQL από Gerontas, A., κ.α.,(2019): 

1. prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> 

2. prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> 

3. prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> 

4. prefix schema: <http://schema.org/> 
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5. prefix profession: <http://data.dai.uom.gr:8890/PublicServices/id/profession/> 

6. prefix cpsvext: http://data.dai.uom.gr:8890/PublicServices/cpsvap-extension/ 

7. select distinct ?ps_name ?cost ?currency ?pro-cess_time 

8. from<http://data.dai.uom.gr:8890/CPSV-AP-enriched> 

9. where { 

10. ?ps a cpsv:PublicService . 

11. ?ps dct:title ?ps_name . 

12. ?ps cv:hasCost ?cost_id . 

13. ?cost_id cv:value ?cost. 

14. ?cost_id cv:currency ?currency. 

15. ?ps cv:processingTime ?processing_time. 

16. ?ps cpsvext:hasPotentialConsumer profes-sion:Plumber . 

17. } 

18. ORDER BY(?ps_name) 

 

 

Εικόνα 25: Αποτέλεσμα ερωτήματος 1 σε SPARQL (πηγή: Gerontas, A., Peristeras, 

V., Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) 

 

Ερώτημα σε GRAQL: 

1. match 

2. $ps isa public-service, has processing-time $pt; 

3. $pc isa potential-consumer, has profession "plumber"; 

4. $hcost ($ps, $cost) isa has-cost; 

5. $consumedby ($ps, $pc) isa consumedby; get $hcost; 

 

 
Εικόνα 26: Αποτέλεσμα ερωτήματος 1, στο GRAKN AI Workbase 

  

http://data.dai.uom.gr:8890/PublicServices/cpsvap-extension/
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Ερώτημα 2 

« Ποιες δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο γεγονός “Having a baby”, όπου το 

έγγραφο που αποτελεί έξοδο μιας υπηρεσίας, αποτελεί και είσοδο σε μια άλλη δημόσια 

υπηρεσία;» 

 

Ερώτημα σε SPARQL από Gerontas, A., κ.α.,(2019): 

1. prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> 

2. prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> 

3. prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> 

4. select distinct ?ps_name ?cost ?currency 

5. from<http://data.dai.uom.gr:8890/ERMIS-consequence> 

6. where { 

7. ?ps a cpsv:PublicService . 

8. ?ps_consequence a cpsv:PublicService . 

9. ?ps <http://data.dai.uom.gr:8890/PublicServices/cpsvap-

extension/consequence> ?ps_consequence . 

10. ?ps_consequence dct:title ?ps_name . 

11. ?ps cv:hasCost ?cost_id . 

12. ?cost_id cv:value ?cost . 

13. ?cost_id cv:currency ?currency . 

14. } 

 

 

Εικόνα 27: Αποτέλεσμα ερωτήματος 2 σε SPARQL (πηγή: Gerontas, A., Peristeras, 

V., Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) 

 

Ερώτημα σε GRAQL: 

1. match 

2. $event isa event, has identifier "Having a baby"; 

3. $gb1 ($ps1, $event) isa grouped-by; 

4. $gb2 ($ps2, $event) isa grouped-by; 

5. $hcost1 ($ps1, $cost) isa has-cost; 

6. $hcost2 ($ps2, $cost) isa has-cost; 

7. $con ($ps1, $ps2) isa consequence; get $con, $hcost1, $hcost2; 
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Εικόνα 28: Αποτέλεσμα ερωτήματος 2, στο GRAKN AI Workbase 

 

Ερώτημα 3 

«Ποια είναι τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες του 

γεγονότος “Having a baby”;» 

 

Ερώτημα σε SPARQL από Gerontas, A., κ.α.,(2019): 

1. prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> 

2. prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> 

3. prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> 

4. select distinct ?ps_name ?required_documents 

5. from<http://data.dai.uom.gr:8890/ERMIS-consequence> 

6. where { 

7. ?ps a cpsv:PublicService . 

8. ?ps_consequence a cpsv:PublicService . 

9. ?ps <http://data.dai.uom.gr:8890/PublicServices/cpsvap-

extension/consequence> ?ps_consequence. 

10. ?ps_consequence dct:title ?ps_name . 

11. ?ps_consequence cpsv:hasInput ?req_doc . 

12. ?req_doc a cv:Evidence . 

13. ?req_doc dct:title ?required_documents 

14. } 
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Εικόνα 29: Αποτέλεσμα ερωτήματος 3 σε SPARQL (πηγή: Gerontas, A., Peristeras, 

V., Tambouris, E., Kaliva, E., Magnisalis, I., & Tarabanis, K. (2019)) 

 

Ερώτημα σε GRAQL: 

1. match 

2. $event isa event, has identifier "Having a Baby"; 

3. $gb1 ($ps1, $event) isa grouped-by; 

4. $gb2 ($ps2, $event) isa grouped-by; 

5. $hin1 ($ps1, $ev) isa has-input; 

6. $hin2 ($ps2, $ev) isa has-input; get $hin1, $hin2; 

 

 

Εικόνα 30: Αποτέλεσμα ερωτήματος 3, στο GRAKN AI Workbase 

 

6.4. Γράφος γνώσης Έκδοσης διαβατηρίου 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης και της μοντελοποίησης του CPSV-AP, έχουμε 

αποκτήσει πλέον γνώση, τόσο για την έννοια όσο και τη δομή του μοντέλου. Η γνώση 

αυτή, θέτει τα θεμέλια και καταστεί εφικτή τη μελέτη συγκεκριμένων, 

πολυπλοκότερων υπηρεσιών. Μια από αυτές είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για 

την έκδοση διαβατηρίου. Η συγκεκριμένη, αποτελεί μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη 

υπηρεσία, καθώς περιέχει πολλές και διαφορετικές οδούς, μέχρι τελικά να παράγει το 
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επιθυμητό έγγραφο, δηλαδή το διαβατήριο. Σημαντικό, είναι το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη υπηρεσία ακολουθεί το μοντέλο CPSV-AP. 

 

6.4.1. Προσέγγιση 1η 

Η υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίου βρίσκεται στο επίκεντρο. Επίσης, το διαβατήριο 

(output) αποτελεί το έγγραφο που παράγει η υπηρεσία αυτή, για να παραχθεί όμως, 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, δηλαδή των αποδεικτικών εγγράφων που αποτελούν είσοδο 

(evidence) στην υπηρεσία. Μαζί με αυτά τα δικαιολογητικά βρίσκεται και η απόδειξη 

πληρωμής του ποσού (cost) που ορίζει η υπηρεσία στην εκάστοτε περίπτωση. 

Επιπλέον, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο (rule, legal resource) που 

ακολουθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο τίθενται οι προϋποθέσεις 

χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες έκδοσης 

κ.α.. Τέλος, έχουν οριστεί συγκεκριμένες τοποθεσίες (channel) στις οποίες μπορεί o 

πολίτης να καταθέσει το αίτημα έκδοσης διαβατηρίου, αναλόγως στην κατηγορία που 

ανήκει. 

 

Η χρήση των γράφων γνώσης στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να βοηθήσει 

πολύ. Με τη χρήση κανόνων, κατ’ επέκταση λογικής, θα μπορούσαμε να 

απλοποιήσουμε κατά πολύ τη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, θα λαμβάναμε ένα γράφο 

γνώσης στον οποίο εισάγοντας τα στοιχεία του χρήστη και εφαρμόζοντας λογική πάνω 

στα δεδομένα, θα μπορούσε να εμφανίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται στην περίπτωση του. Αυτά θα προέκυπταν με βάση τις αντιστοιχίσεις σε 

χαρακτηριστικά όπως την ηλικία, την ανάγκη, την υγεία κ.α.. 

 

Για τη δημιουργία αυτού του γράφου γνώσης μελετήθηκε η διαδικασία σύμφωνα με 

την οποία εκδίδεται ένα διαβατήριο34. Οι τρόποι εκκίνησης της διαδικασίας είναι 4:  

1. Αρχική Έκδοση 

2. Ανανέωση 

3. Αντικατάσταση 

4. Απώλεια – Κλοπή 

                                                
34 http://passport.gov.gr/ 

http://passport.gov.gr/
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Αφού μελετήθηκε με προσοχή η κύρια διαδικασία και τα παρακλάδια της, 

αποφασίστηκε να υπάρχει η υπηρεσία σαν αφηρημένη οντότητα (κλάση) και να 

δημιουργηθούν υπο-υπηρεσίες για κάθε μια από τις περιπτώσεις ξεχωριστά. Οι δύο 

κύριες υποπεριπτώσεις είναι οι ενήλικες (Adult) και οι ανήλικοι (Under age). Έπειτα, 

υπάρχουν και άλλες υποπεριπτώσεις που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε χρήστη όπως μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα ή όχι, οποιαδήποτε 

παραμόρφωση προσώπου, ανήλικος κάτω των 12 ετών, κρατούμενος, άτομο για το 

οποίο είναι μη δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων κ.α.. Επίσης, πραγματοποιείται και 

συνδυασμός μεταξύ περιπτώσεων που μπορούν να συνδυαστούν (π.χ. ενήλικος με τόπο 

μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό). Η λογική των συνδυασμών, στις περιπτώσεις που 

δεν αναγράφονταν ρητά στο κείμενο, ορίστηκε από εμένα. Όλες αυτές οι περιπτώσεις 

προκύπτουν από τη μελέτη του κειμένου που εξηγεί την έκδοση διαβατηρίου και 

διαχωρίζονται καθώς, για την κάθε μια από αυτές απαιτείται κάποιο επιπλέον 

δικαιολογητικό. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες υποκατηγορίες που ενώ φαινομενικά 

αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, στην ουσία δεν απαιτούν κάτι επιπλέον, γι’ αυτό και 

δεν αποτελούν διαφορετική υποπερίπτωση υπηρεσίας στο σχήμα μας. 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά ο κώδικας σε Graql που δημιουργεί 

το σχήμα. Σε αυτό το σχήμα περιέχονται οι διάφορες πιθανές υπο-περιπτώσεις καθώς 

και κάποιοι συνδυασμοί μεταξύ τους. Δεν περιέχονται όμως όλοι οι δυνατοί 

συνδυασμοί. Ο πρώτος πίνακας περιέχει τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

Πίνακας 7: Πίνακας οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους, του γράφου γνώσης 

για την έκδοση διαβατηρίου 

Οντότητες: 

Event: 

1. event sub entity, 

2. plays Event, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. abstract; 

 

Service: 

1. service sub entity, 

2. plays Service, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. abstract; 

 

Input: 

1. input sub entity, 

2. plays In, 

3. key identifier, 

4. has name; 

Output: 

1. output sub entity, 

2. plays Output, 

3. key identifier; 
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Human: 

1. human sub entity, 

2. plays Human, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has age, 

6. has home, 

7. has health, 

8. has relative-death-illness, 

9. has inmate, 

10. has fingerprints, 

11. has legal-boundries, 

12. has ForFirstTime, 

13. has ForRenew, 

14. has ForChange, 

15. has BecauseStolenLost, 

16. has justicalSupportOrCommitee, 

17. has NoArmy, 

18. has illness-or-missing-or-

relative-death-illness-or-missing-

or-disaster; 

Fee: 

1. fee sub entity, 

2. plays Fee, 

3. key identifier, 

4. has value, 

5. has currency; 

 

Rules: 

1. legal-rule sub entity, 

2. plays Rule, 

3. has description, 

4. key identifier; 

 

Lost-Stolen-Adult sub service; 

Lost-Stolen-Adult-NoGR sub service; 

Lost-Stolen-Adult-Eyes sub service; 

Lost-Stolen-Underage12 sub service; 

Lost-Stolen-Underage12Eyes sub 

service; 

Lost-Stolen-Adult-Eyes-NoGR sub 

service; 

Change-Adult sub service; Renew-Adult sub service; 

Change-Adult-NoGR sub service; Renew-Adult-NoGR sub service; 

Change-Adult-Eyes sub service; Renew-Adult-Eyes sub service; 

Change-Underage12 sub service; Renew-Underage12 sub service; 

Change-Underage12Eyes sub service; Renew-Underage12Eyes sub service; 

Change-Adult-Eyes-NoGR sub service; Renew-Adult-Eyes-NoGR sub service; 

First-Time-Adult sub service; First-Time-Adult-Eyes-NoGR sub 

service; 

First-Time-Adult-NoGR sub service; First-Time-Adult-inmate sub service; 
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First-Time-Adult-Eyes sub service; First-Time-Adult-nofingerprints sub 

service; 

First-Time-Underage12 sub service; First-Time-Adult-legalboundries sub 

service; 

First-Time-Underage12Eyes sub service; Lost-Stolen-Adult-NoGR-NoArmy sub 

service; 

Change-Adult-NoGR-NoArmy sub 

service; 

Renew-Adult-NoGR-NoArmy sub 

service; 

First-Time-Adult-NoGR-NoArmy sub 

service; 

 

Χαρακτηριστικά: 

Identifier: 

1. identifier sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Name: 

1. name sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Age: 

1. age sub attribute, 

2. datatype long; 

 

Currency: 

1. currency sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Value: 

1. value sub attribute, 

2. datatype double; 

 

Home: 

1. home sub attribute, 

2. regex "^(GR|NoGR)$", 

3. datatype string; 

 

Health: 

1. health sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Description: 

1. description sub attribute, 

2. datatype string; 

 

ForFirstTime: 

1. ForFirstTime sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

ForRenew: 

1. ForRenew sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

ForChange: 

1. ForChange sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Because Stolen or Lost: 

1. BecauseStolenLost sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Legal Bountries: 

1. legal-boundries sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Relative-Death or Illness: 

1. relative-death-illness sub 

attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 
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Inmate: 

1. inmate sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Fingerprints: 

1. fingerprints sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Support or Committee: 

1. justicalSupportOrCommitee sub 

attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

No Army: 

1. NoArmy sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

Emergency: 

1. illness-or-missing-or-relative-

death-illness-or-missing-or-

disaster sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

Language: 

1. language sub attribute, 

2. datatype string; 

Type: 

1. Type sub attribute, 

2. datatype string; 

Type: 

1. ty-pe sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Μετά τη δημιουργία των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών ο γράφος γνώσης έχει 

την εξής μορφή. 

 

 

Εικόνα 31: Οντότητες του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου στο 

GRAKN.AI Workbase 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η δημιουργία των σχέσεων που επικρατούν 

ανάμεσα στις οντότητες. 

 

Πίνακας 8: Πίνακας σχέσεων του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου 

Σχέσεις: 

Input-Service: 

1. input-service sub relation, 

2. relates In, 

3. relates Service; 

 

Human-Service: 

1. human-service sub relation, 

2. relates Service, 

3. relates Human; 

 

Fee-Human: 

1. fee-human sub relation, 

2. relates Human, 

3. relates Fee; 

 

Input-Human: 

1. input-human sub relation, 

2. relates Human, 

3. relates In; 

 

GroupedBy: 

1. groupedby sub relation, 

2. relates Event, 

3. relates Service; 

 

HasRule: 

1. hasRule sub relation, 

2. relates Rule, 

3. relates Service; 

 

Produces: 

1. produces sub relation, 

2. relates Output, 

3. relates Service; 

 

HasCost: 

1. hasCost sub relation, 

2. relates Service, 

3. relates Fee; 

 

 

Τέλος παρουσιάζονται οι κανόνες. Αυτοί αποτελούν το βασικότερο στοιχείο του 

σχήματος καθώς από αυτούς πηγάζουν όλοι οι αυτοματισμοί του γράφου γνώσης. Η 

εφαρμογή της επιθυμητής λογικής στα δεδομένα αποτελεί το έναυσμα που μετατρέπει 

τους γράφους γνώσης από ένα απλό είδος αναπαράστασης και επεξεργασίας της 

γνώσης, σε κάτι ξεχωριστό. 

 

Οι κανόνες που αναγράφονται στη συνέχεια, ως σκοπό έχουν αρχικά τη δημιουργία 

αυτοματοποιημένης σύνδεσης, όπου αυτό είναι επιθυμητό, μεταξύ ανθρώπου και 

υπηρεσίας, ενώ παράλληλα συνδέουν τον άνθρωπο με τα απαραίτητα αποδεικτικά της 

εκάστοτε υπηρεσίας. 

 

Το αποτέλεσμα αυτών, είναι η δυνατότητα που αποκτούν οι χρήστες, ώστε εισάγοντας 

τα χαρακτηριστικά τους να γνωρίζουν επακριβώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
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το χρηματικό ποσό, που θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία για να εκδοθεί το 

διαβατήριό τους. Ο πίνακας παρακάτω περιέχει τους κανόνες του σχήματος. 

 

Βοηθητικές σημειώσεις για τον παρακάτω πίνακα: 

First Time: Κάνει αίτηση για έκδοση διαβατηρίου πρώτη φορά. 

Renew: Κάνει αίτηση για ανανέωση του διαβατηρίου του. 

Change: Κάνει αίτηση για αντικατάσταση διαβατηρίου. 

Lost Stolen: Κάνει αίτηση για αντικατάσταση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας. 

Inmate: Κρατούμενος. 

Legal boundaries: Νομικοί περιορισμοί που δεν του επιτρέπουν να βγει από τη χώρα. 

NoGr: Μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος. 

Fingerprints: Διαθέσιμα δακτυλικά αποτυπώματα ή όχι. 

Relative-death-illness: Θάνατος συγγενικού προσώπου ή σοβαρή ασθένεια. 

 

Πίνακας 9: Πίνακας κανόνων του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου 

Κανόνες: 

Adult-inmate: 

1. adult-inmate-first-time-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $h1 isa human, has age $age, has 

inmate $inmate, has 

ForFirstTime $fft; 

4. $ser1 isa First-Time-Adult-

inmate; 

5. $age > 12; 

6. $inmate == "yes"; 

7. $fft == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser1) isa 

human-service; 

10. }; 

 

Adult legal boundaries 

1. adult-legalboundries-first-time-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $h1 isa human, has age $age, has 

legal-boundries $b, has relative-

death-illness $ill, has 

ForFirstTime $fft; 

4. $ser1 isa First-Time-Adult-

legalboundries; 

5. $age > 12; 

6. $b == "yes"; 

7. $ill == "yes"; 

8. $fft == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser1) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult no fingerprints 

1. adult-nofingerprints-first-time-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $h1 isa human, has age $age, has 

fingerprints $finger, has 

ForFirstTime $fft; 

Adult First Time (for relation) 

1. adult-first-time-auto sub rule, 

2. when { 

3. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

4. $ser1 isa First-Time-Adult; 
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4. $ser1 isa First-Time-Adult-

nofingerprints; 

5. $age > 12; 

6. $finger == "no"; 

7. $fft == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser1) isa 

human-service; 

10. }; 

 

5. $age > 12; 

6. $home == "GR"; 

7. $health == "no"; 

8. $fft == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser1) isa 

human-service; 

11. }; 

 

 

Adult First Time (for inputs) 

1. adult-first-time sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

7. $age > 12; 

8. $home == "GR"; 

9. $health == "no"; 

10. $fft == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

(Human: $h1, In: $in) isa input-human; 

}; 

13.  
 

Adult Renew (for inputs) 

1. adult-renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

7. $age > 12; 

8. $home == "GR"; 

9. $health == "no"; 

10. $re == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult Renew (for relation) 

1. adult-renew-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

5. $age > 12; 

6. $home == "GR"; 

7. $health == "no"; 

8. $re == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

 

Adult change (for inputs) 

1. adult-change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

7. $age > 12; 

8. $home == "GR"; 

9. $health == "no"; 

10. $ch == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 
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13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult change (for relation) 

1. adult-change-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

5. $age > 12; 

6. $home == "GR"; 

7. $health == "no"; 

8. $ch == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult lost or stolen (for inputs) 

1. adult-Lost-Stolen sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

7. $age > 12; 

8. $home == "GR"; 

9. $health == "no"; 

10. $bec == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

 

Adult lost or stolen (for relation) 

1. adult-Lost-Stolen-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

5. $age > 12; 

6. $home == "GR"; 

7. $health == "no"; 

8. $bec == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult NoGr First Time (for inputs) 

1. adult-NoGR-first-time sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

7. $age > 12; 

8. $home == "NoGR"; 

9. $health == "no"; 

10. $fft == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 
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Adult NoGr First Time (for relation) 

1. adult-NoGR-first-time-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

5. $age > 12; 

6. $home == "NoGR"; 

7. $fft == "yes"; 

8. $health == "no"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult NoGr renew (for inputs) 

1. adult-NoGR-renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

7. $age > 12; 

8. $home == "NoGR"; 

9. $health == "no"; 

10. $re == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

 

Adult NoGr renew (for relation) 

1. adult-NoGR-renew-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

5. $age > 12; 

6. $home == "NoGR"; 

7. $re == "yes"; 

8. $health == "no"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult NoGr change (for relation) 

1. adult-NoGR-change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

7. $age > 12; 

8. $home == "NoGR"; 

9. $health == "no"; 

10. $ch == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult NoGr change (for inputs) 

1. adult-NoGR-change-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-NoGR; 

Adult NoGr lost or stolen (for inputs) 

1. adult-NoGR-Lost-Stolen sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-

NoGR; 
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4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

5. $age > 12; 

6. $home == "NoGR"; 

7. $health == "no"; 

8. $ch == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "no"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

 

Adult NoGr lost or stolen (for relation) 

1. adult-NoGR-Lost-Stolen-auto 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-

NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

5. $bec == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $health == "no"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult face problems (for inputs) 

1. adult-eyes-first-time sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

7. $fft == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "GR"; 

10. $health == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems first time (for 

relation) 

1. adult-eyes-first-time-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

5. $fft == "yes"; 

Adult face problems renew (for inputs) 

1. adult-eyes-renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 
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6. $age > 12; 

7. $home == "GR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

7. $re == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "GR"; 

10. $health == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems renew (for 

relation) 
1. adult-eyes-renew-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

5. $re == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "GR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult face problems change (for 

inputs) 
1. adult-eyes-change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

7. $ch == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "GR"; 

10. $health == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems change (for 

relation) 
1. adult-eyes-change-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

5. $ch == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "GR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

Adult face problems lost or stolen (for 

inputs) 
1. adult-eyes-Lost-Stolen sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "GR"; 

10. $health == "yes"; 
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 11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems lost or stolen (for 

relation) 
1. adult-eyes-Lost-Stolen-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

5. $bec == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "GR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult face problems first time (for 

inputs) 
1. adult-eyes-NoGR-first-time sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

7. $fft == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems first time (for 

relation) 
1. adult-eyes-NoGR-first-time-auto 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft; 

5. $fft == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

Adult face problems no Gr renew (for 

inputs) 
1. adult-eyes-NoGR-renew sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

7. $re == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "yes"; 
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 11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems no Gr renew (for 

relation) 
1. adult-eyes-NoGR-renew-auto 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re; 

5. $re == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Adult face problems no Gr change (for 

inputs) 
1. adult-eyes-NoGR-change sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

7. $ch == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "yes"; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems no Gr change (for 

relation) 
1. adult-eyes-NoGR-change-auto 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch; 

7. $ch == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "yes"; 

11. }, then { 

Adult face problems no Gr lost or 

stolen (for relation) 
1. adult-eyes-NoGR-Lost-Stolen 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "yes"; 
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12. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

13. }; 

 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

14. }; 

 

Adult face problems no Gr lost or 

stolen (for input) 
1. adult-eyes-NoGR-Lost-Stolen-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-Eyes-

NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec; 

5. $bec == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $health == "yes"; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }; 

 

Underage first time (for inputs) 

1. underage12-first-time sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForFirstTime 

$fft; 

7. $fft == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage first time (for relation) 

1. underage12-first-time-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Underage12; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForFirstTime 

$fft; 

5. $fft == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "no"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

Underage renew (for inputs) 

1. underage12-renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForRenew 

$re; 

7. $re == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage renew (for relation) Underage change (for inputs) 
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1. underage12-renew-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForRenew 

$re; 

7. $re == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }; 

 

1. underage12-change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForChange 

$ch; 

7. $ch == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage change (for relation) 

1. underage12-change-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Underage12; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForChange 

$ch; 

5. $ch == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "no"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

Underage lost or stolen (for inputs) 

1. underage12-Lost-Stolen sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has 

BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage lost or stolen (for relation) 

1. underage12-Lost-Stolen-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Underage12; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

Underage face problems first time (for 

inputs) 
1. underage12eyes-first-time sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-

Underage12Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 
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6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has 

BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "no"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }; 

 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForFirstTime 

$fft; 

7. $fft == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "yes"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage face problems first time (for 

relation) 
1. underage12eyes-first-time-auto 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-

Underage12Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForFirstTime 

$fft; 

5. $fft == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

Underage face problems renew (for 

inputs) 
1. underage12eyes-renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Underage12Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForRenew 

$re; 

7. $re == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "yes"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

 

Underage face problems renew (for 

relation) 
1. underage12eyes-renew-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Underage12Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForRenew 

$re; 

5. $re == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "yes"; 

8. }, then { 

Underage face problems change (for 

inputs) 
1. underage12eyes-change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-

Underage12Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForChange 

$ch; 

7. $ch == "yes"; 

8. $age <= 12; 
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9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

9. $health == "yes"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Underage face problems change (for 

relation) 

1. underage12eyes-change-auto sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-

Underage12Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has ForChange 

$ch; 

5. $ch == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

 

Underage face problems lost or stolen 

(for inputs) 

1. underage12eyes-Lost-Stolen sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-

Underage12Eyes; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has 

BecauseStolenLost $bec; 

7. $bec == "yes"; 

8. $age <= 12; 

9. $health == "yes"; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

 

Adult-NoGR-NoArmy-first-time: 

1. adult-NoGR-NoArmy-first-time 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft, has 

NoArmy $no; 

7. $no == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "no"; 

11. $fft == "yes"; 

Adult-NoGR-NoArmy-first-time-

auto: 

1. adult-NoGR-NoArmy-first-time-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa First-Time-Adult-NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForFirstTime $fft, has 

NoArmy $no; 

5. $no == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $fft == "yes"; 

9. $health == "no"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 
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12. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

13. }, then { 

14. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

15. }; 

12. }; 

Adult-NoGR-NoArmy-renew: 

1. adult-NoGR-NoArmy-renew sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re, has NoArmy 

$no; 

7. $no == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "no"; 

11. $re == "yes"; 

12. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

13. }, then { 

14. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

15. }; 

Adult-NoGR-NoArmy-renew-auto: 

1. adult-NoGR-NoArmy-renew-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Renew-Adult-NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForRenew $re, has NoArmy 

$no; 

5. $no == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $re == "yes"; 

9. $health == "no"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }; 

Adult-NoGR-NoArmy-change: 

1. adult-NoGR-NoArmy-change 

sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch, has NoArmy 

$no; 

7. $no == "yes"; 

8. $age > 12; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $health == "no"; 

11. $ch == "yes"; 

12. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

13. }, then { 

Adult-NoGR-NoArmy-change-auto: 

1. adult-NoGR-NoArmy-change-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Change-Adult-NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has ForChange $ch, has NoArmy 

$no; 

5. $no == "yes"; 

6. $age > 12; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $health == "no"; 

9. $ch == "yes"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }; 
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14. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

15. }; 

Adult-NoGR-NoArmy-Lost-Stolen: 

1. adult-NoGR-NoArmy-Lost-

Stolen sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-

NoGR; 

4. $in isa input; 

5. (Service: $ser, In: $in) isa input-

service; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec, has 

NoArmy $no; 

7. $no == "yes"; 

8. $bec == "yes"; 

9. $age > 12; 

10. $home == "NoGR"; 

11. $health == "no"; 

12. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

13. }, then { 

14. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

15. }; 

Adult-NoGR-NoArmy-Lost-Stolen-

auto: 

1. adult-NoGR-NoArmy-Lost-

Stolen-auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-Adult-

NoGR; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has health $health, 

has BecauseStolenLost $bec, has 

NoArmy $no; 

5. $no == "yes"; 

6. $bec == "yes"; 

7. $age > 12; 

8. $home == "NoGR"; 

9. $health == "no"; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

12. }; 

Underage face problems lost or stolen 

(for relation) 

1. underage12eyes-Lost-Stolen-

auto sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa Lost-Stolen-

Underage12Eyes; 

4. $h1 isa human, has age $age, has 

health $health, has 

BecauseStolenLost $bec; 

5. $bec == "yes"; 

6. $age <= 12; 

7. $health == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. }; 

 

Fee Human 

1. inf-fee sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee; 

5. $h1 isa human; 

6. $ser isa service; 

7. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

8. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

9. }, then { 

10. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

11. }; 

 

 

Το τελικό σχήμα του γράφου που προκύπτει μετά και την εισαγωγή και των κανόνων 

είναι το εξής: 



114 

 

 

 

Εικόνα 32: Σχήμα του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου στο GRAKN.AI 

Workbase 

 

Τέλος, εισάγοντας έναν εικονικό χρήστη, με τυχαία στοιχεία, παρακάτω παρουσιάζεται 

το αποτέλεσμα στην αναζήτηση των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα καθώς και 

του ποσού που πρέπει να καταβάλει στην περίπτωσή του, για την έκδοση διαβατηρίου. 

 

 

Εικόνα 33: Ερώτημα για απαραίτητα δικαιολογητικά και καταβληθέν ποσό για την 

έκδοση διαβατηρίου στο GRAKN.AI Workbase, προσέγγιση 1η 
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6.4.2. Προσέγγιση 2η 

Για τη μοντελοποίηση της ίδιας υπηρεσίας ακολουθείται και μια διαφορετική 

προσέγγιση. Σε αυτή, η κεντρική υπηρεσία δεν διασπάται σε υπο-υπηρεσίες αλλά 

αποτελεί μια οντότητα. Όλα τα υπόλοιπα (π.χ. δικαιολογητικά, κόστη) συνδέονται με 

αυτή την οντότητα. Έπειτα, η τελική επιλογή των μεταξύ τους συσχετίσεων, ανάλογα 

πάντα με την εκάστοτε περίπτωση, γίνεται με τη χρήση κανόνων. 

 

Το σχήμα που προκύπτει από τη δεύτερη προσέγγιση αποτελεί με διαφορά τη βέλτιστη 

λύση. Στην πρώτη προσέγγιση, με την αύξηση του πλήθους των υπο-περιπτώσεων, 

αυξάνονταν δραματικά το πλήθος των οντοτήτων και των κανόνων. Γι’ αυτό και η 

κάλυψη όλων των δυνατών συνδυασμών είναι ουσιαστικά ανέφικτη. Στη δεύτερη 

προσέγγιση επίσης, όσο αυξάνονται οι υπο-περιπτώσεις αυξάνεται και το πλήθος των 

κανόνων. Η σημαντική διαφορά όμως, είναι το γεγονός, ότι στη δεύτερη, οι 

συνδυασμοί των υπο-περιπτώσεων καλύπτονται μόνοι τους μέσω των κανόνων και δεν 

χρειάζεται να δημιουργηθούν οντότητες και κανόνες για καθεμία από αυτές ξεχωριστά. 

 

Η δυνατότητα που προσδίδει όμως η δεύτερη προσέγγιση για την αυτόματη κάλυψη 

των δυνατών συνδυασμών, συνοδεύεται από ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό 

έχει να κάνει με τη σύνδεση ενός ανθρώπου που ανήκει ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες 

με κάποιο κόστος. Για παράδειγμα, ένας ενήλικος που επιθυμεί την αλλαγή του 

διαβατηρίου του συνδέεται ταυτόχρονα με δύο κόστη, αυτό της αλλαγής και αυτό που 

αντιστοιχεί σε διαβατήριο διάρκειας 5 ετών. 

 

Αναλυτικά η δημιουργία του σχήματος παρουσιάζεται μέσω των επόμενων πινάκων. 

 

Πίνακας 10: Πίνακας οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους, της 2ης προσέγγισης, 

του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου 

Οντότητες: 

Event: 

1. event sub entity, 

2. plays Event, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has description, 

6. has ty-pe, 

7. abstract; 

Service: 

1. service sub entity, 

2. plays Service, 

3. key identifier, 

4. has name; 
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Input: 

1. input sub entity, 

2. plays In, 

3. has identifier, 

4. key name, 

5. has Type, 

6. has description, 

7. has language; 

Output: 

1. output sub entity, 

2. plays Output, 

3. has name, 

4. has description, 

5. has ty-pe, 

6. key identifier; 

Human: 

1. human sub entity, 

2. plays Human, 

3. key identifier, 

4. has name, 

5. has age, 

6. has home, 

7. has health, 

8. has relative-death-illness, 

9. has inmate, 

10. has fingerprints, 

11. has legal-boundaries, 

12. has ForFirstTime, 

13. has ForRenew, 

14. has ForChange, 

15. has BecauseStolenLost, 

16. has illness-or-missing-or-

relative-death-illness-or-missing-

or-disaster, 

17. has justicalSupportOrCommitee, 

18. has NoArmy; 

Fee: 

1. fee sub entity, 

2. plays Fee, 

3. key identifier, 

4. has value, 

5. has currency; 

 

Rules: 

1. legal-rule sub entity, 

2. plays Rule, 

3. has description, 

4. key identifier; 

 

emergency sub event; 

Χαρακτηριστικά: 

Identifier: 

1. identifier sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Name: 

1. name sub attribute, 

2. datatype string; 

 

Age: 

1. age sub attribute, 

2. datatype long; 

 

Currency: 

1. currency sub attribute, 

2. datatype string; 
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Value: 

1. value sub attribute, 

2. datatype double; 

 

Home: 

1. home sub attribute, 

2. regex "^(GR|NoGR)$", 

3. datatype string; 

 

Health: 

1. health sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Description: 

1. description sub attribute, 

2. datatype string; 

 

ForFirstTime: 

1. ForFirstTime sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

ForRenew: 

1. ForRenew sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

ForChange: 

1. ForChange sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Because Stolen or Lost: 

1. BecauseStolenLost sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Legal Bountaries: 

1. legal-boundries sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Relative-Death or Illness: 

1. relative-death-illness sub 

attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Inmate: 

1. inmate sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Fingerprints: 

1. fingerprints sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

 

Type: 

1. ty-pe sub attribute, 

2. datatype string; 

Type: 

1. type sub attribute, 

2. datatype string; 

NoArmy: 

1. NoArmy sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

Justical or Committee: 

1. justicalSupportOrCommitee sub 

attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

Emergency: 

1. illness-or-missing-or-relative-

death-illness-or-missing-or-

disaster sub attribute, 

2. regex "^(yes|no)$", 

3. datatype string; 

Language: 

1. language sub attribute, 

2. datatype string; 
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Πίνακας 11: Πίνακας σχέσεων, της 2ης προσέγγισης, του γράφου γνώσης για την 

έκδοση διαβατηρίου 

Σχέσεις: 

Input-Service: 

1. input-service sub relation, 

2. relates In, 

3. relates Service; 

 

Human-Service: 

4. human-service sub relation, 

1. relates Service, 

2. relates Human; 

 

Fee-Human: 

1. fee-human sub relation, 

2. relates Human, 

3. relates Fee; 

 

Input-Human: 

1. input-human sub relation, 

2. relates Human, 

3. relates In; 

 

GroupedBy: 

1. groupedby sub relation, 

2. relates Event, 

3. relates Service; 

 

HasRule: 

1. hasRule sub relation, 

2. relates Rule, 

3. relates Service; 

 

Produces: 

1. produces sub relation, 

2. relates Output, 

3. relates Service; 

 

HasCost: 

1. hasCost sub relation, 

2. relates Service, 

3. relates Fee; 

 

 

Πίνακας 12: Πίνακας κανόνων, της 2ης  προσέγγισης, του γράφου γνώσης για την 

έκδοση διαβατηρίου 

Κανόνες: 

Emergency-passport: 

1. emergency-passport sub rule, 

2. when { 

3. $emer isa emergency; 

4. $h1 isa human, has illness-or-

missing-or-relative-death-illness-

or-missing-or-disaster $emer; 

5. $ser1 isa service; 

6. (Human: $h1, Service: $ser1) isa 

human-service; 

7. $emer == "yes"; 

8. }, then { 

9. (Event: $emer, Service: $ser1) isa 

groupedby; 

10. }; 

Auto-relation: 

1. auto-relation sub rule, 

2. when { 

3. $h1 isa human; 

4. $ser isa service; 

5. }, then { 

6. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

7. }; 

Human-input: 

1. human-input1 sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "1"; 

Human-input: 
1. human-input11 sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "1t"; 
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6. $h1 isa human; 

7. $ser isa service; 

8. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

9. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

10. }, then { 

11. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

12. }; 

6. $h1 isa human, has age $age; 

7. $age > 12; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-First-Time sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "1a"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

ForFirstTime $fft; 

7. $fft == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-Renew sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "2a"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

ForRenew $re; 

7. $re == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-Renew1 sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "3"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

ForRenew $re; 

7. $re == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-Change sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "3a"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

ForChange $chan; 

7. $chan == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-Change2 sub rule, 

2. when { 

Human-input: 
1. human-input-Lost-Stolen sub 

rule, 
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3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "3"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

ForChange $chan; 

7. $chan == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "4a"; 

6. $h1 isa human, has 

BecauseStolenLost $st; 

7. $st == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 

1. human-input-Lost-Stolen1 sub 

rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "9"; 

6. $h1 isa human, has 

BecauseStolenLost $st; 

7. $st == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 

1. human-input-NoGR sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "2"; 

6. $h1 isa human, has home $home; 

7. $home == "NoGR"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 
1. human-input-army sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "7"; 

6. $h1 isa human, has age $age, has 

home $home, has NoArmy 

$army; 

7. $age > 18; 

8. $army == "yes"; 

9. $home == "NoGR"; 

10. $ser isa service; 

11. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

Human-input: 
1. human-input-eyes sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "6"; 

6. $h1 isa human, has health $he; 

7. $he == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 
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12. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

13. }, then { 

14. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

15. }; 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 

1. human-input12 sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "10"; 

6. $h1 isa human, has age $age; 

7. $age <= 12; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 

1. human-input-supCom sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "4"; 

6. $h1 isa human, has 

justicalSupportOrCommitee $js; 

7. $js == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Human-input: 

1. human-input-legal sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $in isa input, has identifier $id; 

5. $id == "5"; 

6. $h1 isa human, has legal-

boundaries $lb; 

7. $lb == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, In: $in) isa input-

service; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, In: $in) isa input-

human; 

13. }; 

Fee: 

1. fee3m sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "3M"; 

6. $h1 isa human, has inmate $inm; 

7. $inm == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

13. }; 

Fee: 

1. fee5y sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "5Y"; 

6. $h1 isa human, has age $age; 

7. $age > 14; 

Fee: 

1. fee3y sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "3Y"; 

6. $h1 isa human, has age $age; 

7. $age <= 14; 
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8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

13. }; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

13. }; 

Fee: 
1. fee8m sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "8M"; 

6. $h1 isa human, has fingerprints 

$fi; 

7. $fi == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

13. }; 

Fee: 
1. feeChange sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "change"; 

6. $h1 isa human, has ForChange 

$fc; 

7. $fc == "yes"; 

8. $ser isa service; 

9. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

10. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

11. }, then { 

12. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

13. }; 

Fee: 
1. fee13m sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $id == "13M"; 

6. $h1 isa human, has legal-

boundaries $lb, has illness-or-

missing-or-relative-death-illness-

or-missing-or-disaster $ill; 

7. $lb == "yes"; 

8. $ill == "yes"; 

9. $ser isa service; 

10. (Human: $h1, Service: $ser) isa 

human-service; 

11. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

12. }, then { 

13. (Human: $h1, Fee: $fee) isa fee-

human; 

14. }; 

Passport: 

1. passOut sub rule, 

2. when { 

3. $ser isa service; 

4. $fee isa fee, has identifier $id; 

5. $pass isa output, has identifier 

$pid; 

6. $id == $pid; 

7. $ser isa service; 

8. (Service : $ser, Fee: $fee) isa 

hasCost; 

9. }, then { 

10. (Service : $ser, Output: $pass) isa 

produces; 

11. }; 
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Εικόνα του παραπάνω σχήματος βλέπουμε παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 34: Σχήμα του γράφου γνώσης για την έκδοση διαβατηρίου στο GRAKN.AI 

Workbase 

 

Εισάγοντας έναν εικονικό χρήστη, με στοιχεία ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο 

παράδειγμα της προσέγγισης 1, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα στην αναζήτηση των 

δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα καθώς και του ποσού που πρέπει να καταβάλει 

στην περίπτωσή του, για την έκδοση διαβατηρίου. Τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι 

είναι τα ίδια και στις δύο προσεγγίσεις. 

 

 

Εικόνα 35: Ερώτημα για απαραίτητα δικαιολογητικά και καταβληθέν ποσό για την 

έκδοση διαβατηρίου στο GRAKN.AI Workbase, προσέγγιση 2η 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά το πλήθος των οντοτήτων, των 

χαρακτηριστικών, των σχέσεων και των κανόνων και από τις δύο προσεγγίσεις που 

ακολουθήθηκαν. Το πλήθος τους αντλήθηκε απ’ ευθείας από τον κώδικα με τη χρήση 

της αναζήτησης όρων. 

 

Πίνακας 13: Συγκριτικός πίνακας 1ης και 2ης προσέγγισης 

 1η προσέγγιση 2η προσέγγιση 

Οντότητες 38 8 

Χαρακτηριστικά 22 22 

Σχέσεις 8 9 

Κανόνες 62 25 

Γραμμές κώδικα 1.019 499 

 

Επομένως, με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα, γίνεται εμφανώς κατανοητή η 

διαφορά στην πολυπλοκότητα και στο μέγεθος του κώδικα ανάμεσα στις δύο 

προσεγγίσεις. Η διαφορά γίνεται αισθητή στο πλήθος των κανόνων και των οντοτήτων, 

όπως επίσης και στο πλήθος των γραμμών που χρειάστηκε η κάθε προσέγγιση ώστε να 

είναι λειτουργική και αποτελεσματική. 

 

6.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε με λεπτομέρεια από την αρχή έως το τέλος η 

δημιουργία, στο GRAKN.AI, του σχήματος που είναι βασισμένο στο μοντέλο CPSV-

AP v2.2 (enriched). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επεξήγηση τόσο της λογικής όσο 

και της δημιουργίας των κανόνων, καθώς αποτελούν τη σημαντικότερη ίσως προσθήκη 

που μπορεί να προσφέρει το Grakn και κατ’ επέκταση οι γράφοι γνώσης. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν λίγα ερωτήματα συνοδευόμενα από τις απαντήσεις τους. Τα 

ερωτήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της SPARQL και της GRAQL 

ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η παρατήρηση και, κατ’ επ’ επέκταση η σύγκριση 

μεταξύ τους. Τέλος, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η δημιουργία του γράφου γνώσης 

για την έκδοση διαβατηρίου, μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία. 
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7. Συμπεράσματα – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μοντελοποίηση 

δημοσίων υπηρεσιών με τη χρήση γράφων γνώσης. Κατά την εκπόνηση της εργασίας, 

ανακαλύφθηκε η έννοια του όρου «Γράφος Γνώσης», μελετήθηκε λεπτομερώς η δομή 

και η αρχιτεκτονική του και παρατηρήθηκαν παραδείγματα γράφων που βρίσκονται 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αφού έγινε κατανοητή τόσο η έννοια όσο και 

η δομή των γράφων γνώσης, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, με σκοπό την εύρεση ενός 

προγράμματος που θα μας επέτρεπε να εφαρμόσουμε και στην πράξη όσα γνωρίσαμε 

στη θεωρία. 

 

Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλα ήταν το GRAKN.AI. Το μεγαλύτερο 

τμήμα των εμπειριών και γνώσεων που αποκτήθηκαν σχετικά με τους γράφους γνώσης, 

προέρχεται αποκλειστικά από τη χρήση του εργαλείου αυτού. Αφού ολοκληρώθηκαν 

τόσο ο κύριος, όσο και οι επιμέρους στόχοι της εργασίας, τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι αρκετά. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε πως εκμεταλλευόμενοι τα 

πλεονεκτήματά τους, οι γράφοι γνώσης δύνανται να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην 

αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαχείριση όλης αυτής της γνώσης που περιέχεται 

στα Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα των δημοσίων οργανισμών. Χάρη στη δομή τους, 

μπορούν εύκολα να οργανώνουν οντότητες, να τις κατατάσσουν σε κατηγορίες και να 

τις συνδέουν μεταξύ τους, ενώ ακόμη ευκολότερη καθιστούν τη δημιουργία 

ερωτημάτων και κατ' επ’ έκταση την άντληση γνώσης από τα δεδομένα αυτά. 

 

Σχετικά με τους γράφους γνώσης, μέσω του Grakn τα πλεονεκτήματα πληθαίνουν 

ακόμη περισσότερο. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η οπτική απεικόνιση του γράφου γνώσης. Έχοντας τη 

δυνατότητα της απεικόνισης του σχήματος, των δεδομένων και των αλλαγών που 

πραγματοποιούνται στο γράφο, η περιεχόμενη γνώση που προκύπτει γίνεται άμεσα 

κατανοητή. Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης αποτελεί και η γλώσσα ερωτημάτων που 

χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα αυτό, η Graql. Η εύκολη σύνταξή της είναι ένα από 

τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη γρήγορη εκμάθησή της. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα του Grakn όμως είναι οι κανόνες. Με τη χρήση τους παρέχεται η 

δυνατότητα να εφαρμοστεί λογική στα δεδομένα του σχήματος. Αυτό διευκολύνει κατά 
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πολύ την άντληση γνώσεων από τον γράφο, δηλαδή το querying και τον μετατρέπει σε 

κάτι ξεχωριστό σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους αποθήκευσης και άντλησης 

γνώσης. Χάρη στους κανόνες και στη λογική που αποκτά το σχήμα και τα δεδομένα, 

τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι συντομότερα και αποτελεσματικότερα σε 

σχέση με αντίστοιχα ερωτήματα εκφρασμένα σε SQL ή SPARQL. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία και το querying των γράφων γνώσης, τόσο του 

CPSV-AP όσο και της έκδοσης διαβατηρίου. 

 

Πέραν όμως των θετικών χαρακτηριστικών, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. 

Όσον αφορά το Grakn, ο γράφος γνώσης αποτελείται μόνο από δεδομένα που έχουν 

φορτωθεί στον server του, με αποτέλεσμα τα δεδομένα αυτά να μην μπορούν να 

ενημερώνονται μόνα τους ή να επικοινωνούν με δεδομένα πέραν αυτών που είναι 

αποθηκευμένα στο συγκεκριμένο server. Άλλο ένα αρνητικό χαρακτηριστικό γίνεται 

εμφανές κατά τη διάρκεια δημιουργίας ερωτημάτων στον γράφο γνώσης μέσω του 

Grakn Workbase. Στην περίπτωση που περιέχονται πολλά δεδομένα στο σχήμα του 

γράφου, κατά την ανάκτησή τους, δηλαδή κατά την απάντηση σε ερωτήματα, υπάρχει 

ένα διάστημα αναμονής που δεν επιτρέπει καμία ενέργεια. Ένα επιπλέον μειονέκτημα 

είναι και ο περιορισμός που υπάρχει στους κανόνες, καθώς θα ήταν χρήσιμη η 

διεξαγωγή και εφαρμογή περισσότερων του ενός συμπερασμάτων στον εκάστοτε 

κανόνα. Τέλος, ενώ αποτελεί ένα εξαιρετικό και πολλά υποσχόμενο εργαλείο, στην 

παρούσα φάση θεωρώ πως δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

για τη μοντελοποίηση δημοσίων υπηρεσιών. 

 

Στηριζόμενοι σε όλα αυτά, συμπεραίνουμε ότι η χρήση των γράφων γνώσης στη 

μοντελοποίηση των δημοσίων οργανισμών είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο θα 

μπορούσε να ερευνηθεί μελλοντικά. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

ένας γράφος γνώσης βασισμένος στο μοντέλο του CPSV-AP. Ο γράφος αυτός θα 

αντλούσε δεδομένα από το σύνολο των διαθέσιμων ανοιχτών συνδεδεμένων 

δεδομένων και θα τα συνέδεε μεταξύ τους χάρη στη δυνατότητα που έχει να εφαρμόζει 

λογική στα δεδομένα του. Καλύτερη ακόμη περίπτωση θα ήταν, η ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής που θα ειδικεύεται στην δημιουργία και αξιοποίηση ενός τέτοιου γράφου 

γνώσης. Έχοντας αντιληφθεί τα κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος και στοχεύοντας στον 

κύριο στόχο, δηλαδή την εφαρμογή λογικής με τη χρήση κανόνων, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί η εξατομικευμένη εφαρμογή. Επιπλέον, η οπτική απεικόνιση του γράφου 
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θεωρείται αναγκαία. Θα επέτρεπε την εύκολη χρήση του από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Έτσι, οι διάφορες υπηρεσίες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να αποκτούν πρόσβαση 

στα δεδομένα του και να θέτουν τα ερωτήματα τους. Υπό περιπτώσεις, η χρήση του 

και από πολίτες θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. Για τους πολίτες, ιδιαίτερη αξία θα 

είχε η δημιουργία γράφου στον οποίο θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εισάγουν τα 

στοιχεία τους και την επιθυμητή ενέργεια (π.χ. έκδοση διαβατηρίου) και να τους 

εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, εξατομικευμένες για τον καθένα. 

 

Όλα τα παραπάνω, συμβάλλουν άμεσα στην αξιοποίηση των ανοιχτών συνδεδεμένων 

δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες και κατ’ επέκταση εξυπηρετούν ταυτόχρονα 

τόσο τους στόχους των κυβερνήσεων όσο και τις ανάγκες των πολιτών. 
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Παράρτημα Α 

1. Οδηγός εγκατάστασης Grakn35 

Το Grakn είναι διαθέσιμο για Linux, Mac OS X και Windows. Ο οδηγός που ακολουθεί 

αφορά τα Windows. 

 

Πρώτο βήμα στην όλη διαδικασία αποτελεί το κατέβασμα του αρχείου του Grakn το 

οποίο γίνεται από την επίσημη σελίδα του (https://grakn.ai/download#core). Στη 

σελίδα αυτή αφού επιλέξουμε την έκδοση του λογισμικού και του λειτουργικού 

συστήματος του υπολογιστή μας, επιλέγουμε το πλήκτρο download. 

 

Το αρχείο που θα κατέβει είναι σε μορφή zip. Αφού αποσυμπιέσουμε το αρχείο και 

τοποθετήσουμε τα περιεχόμενά του στην επιθυμητή τοποθεσία, έπειτα πρέπει να 

κάνουμε cd (γράφοντας cd <κενό> τη διαδρομή για το φάκελο του grakn) μέσω της 

κονσόλας του υπολογιστή μας στον αποσυμπιεσμένο φάκελο. Εφόσον γίνει αυτό, 

μπορούμε να γράψουμε την εντολή “grakn server start” ώστε να ξεκινήσει ο server. 

Στην κονσόλα μας εμφανίζεται το εξής: 

 

 

Εικόνα 36: Έναρξη Grakn 

 

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να δούμε την κατάσταση του server, μπορούμε να 

γράψουμε στη κονσόλα μας την εντολή “grakn server status”. Τέλος, σε περίπτωση που 

θέλουμε να τον κλείσουμε γράφουμε “grakn server stop”. 

 

                                                
35 https://dev.grakn.ai/docs/running-grakn/install-and-run 

https://dev.grakn.ai/docs/running-grakn/install-and-run
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Αφού έχουμε ενεργοποιήσει τον server μπορούμε να αλληλοεπιδράσουμε άμεσα με τον 

γράφο γνώσης μέσω της κονσόλας του grakn. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτή 

γράφουμε στην κονσόλα του υπολογιστή μας “grakn console –keyspace <όνομα 

keyspace>”. 

 

Εκεί μπορούμε να γράφουμε τα ερωτήματα σε Graql, με τα οποία αλληλοεπιδρούμε με 

τον γράφο. Επίσης εκεί μπορούμε να γράφουμε και άλλες εντολές όπως: 

 Commit: για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει στον τρέχον χώρο 

εργασίας. (keyspace). 

 Rollback: αναιρεί ότι έχει γίνει μετά το τελευταίο commit. 

 Editor: ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που έχουμε ορίσει ώστε 

να γραφεί εκεί ο κώδικας που επιθυμούμε και να εκτελεστεί με το κλείσιμο του 

προγράμματος. 

 Clear: Καθαρίζει την κονσόλα από προηγούμενα ερωτήματα 

 Clean: Καθαρίζει τα δεδομένα και το σχήμα από τον τρέχων χώρο εργασίας 

(keyspace). 

 Exit: βγαίνει από την κονσόλα του grakn. 
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2. Οδηγός εγκατάστασης grakn Workbase36 

Όπως και το grakn, έτσι και το Workbase είναι διαθέσιμο σε Linux, Mac OS X και 

Windows. Ο οδηγός που θα ακολουθήσουμε αφορά τα Windows. Για να ξεκινήσουμε, 

πρέπει πρώτα να κατεβάσουμε το αρχείο για εγκατάσταση. Αυτό γίνεται από την 

επίσημη σελίδα του (https://grakn.ai/download#workbase). Στη σελίδα αυτή, 

επιλέγουμε download και πραγματοποιούμαι εγκατάσταση του αρχείου που έχει 

κατέβει. 

 

Στη συνέχεια πρέπει να συνδέσουμε το Workbase με το τρέχον keyspace που 

χρησιμοποιούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τρέχει ο server του Grakn και να 

έχουμε ήδη φορτώσει σε αυτόν το σχήμα και κάποια δεδομένα, δημιουργώντας έτσι 

keyspaces. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε το connect και στην αμέσως 

επόμενη επιλέγουμε πάνω δεξιά το πλήκτρο keyspace. Η λίστα που εμφανίζεται, είναι 

η λίστα με τα keyspaces που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στον server του 

grakn. Παραδείγματα φαίνονται στις δύο παρακάτω εικόνες. 

 

 

Εικόνα 37: Οθόνη connect, Workbase ανακτήθηκε από 

https://dev.grakn.ai/docs/workbase/connection 

 

                                                
36 https://dev.grakn.ai/docs/workbase/overview 

https://grakn.ai/download#workbase
https://dev.grakn.ai/docs/workbase/connection
https://dev.grakn.ai/docs/workbase/overview
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Εικόνα 38: Λίστα με keyspaces ανακτήθηκε από 

https://dev.grakn.ai/docs/workbase/connection 

 

Τέλος, μπορούμε πατώντας το πλήκτρο με το γρανάζι να δημιουργήσουμε ένα 

καινούριο keyspace ή να διαγράψουμε κάποιο από τα υπάρχοντα. 

https://dev.grakn.ai/docs/workbase/connection

