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1. Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η  µελέτη των στοιχείων που 

συνθέτουν το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο και στην συνέχεια η ανάπτυξη ενός συστήµατος 

ερωταπαντήσεων σε µεταδεδοµένα του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου τα οποία βρίσκονται σε 

µορφή RDF. Πιο συγκεκριµένα, τα µεταδεδοµένα αυτά αφορούν βιβλιογραφικά δεδοµένα 

επιστηµονικών εργασιών και δηµοσιεύσεων της ερευνητικής οµάδας Λογικού 

Προγραµµατισµού και Ευφυών Συστηµάτων LPIS και εξάγονται δυναµικά στο διαδίκτυο από 

µία βάση δεδοµένων.  

Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο αποτελεί µία επέκταση και βελτίωση του υπάρχοντος 

διαδικτύου στην οποία η δόµηση και οργάνωση των πληροφοριών να τις καθιστά ευκολότερα 

επεξεργάσιµες από τους υπολογιστές µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η απόδοση και να 

καθίσταται αποτελεσµατικότερη  η επικοινωνία ανθρώπων και υπολογιστών.   

Η γλώσσα RDF είναι µία γλώσσα γενικού σκοπού η οποία αναπτύχθηκε για την 

αναπαράσταση πληροφοριών σχετικών µε πόρους του Παγκόσµιου Ιστού. 

Το σύστηµα που αναπτύχθηκε δέχεται από τον χρήστη κάποια κριτήρια σχετικά µε την 

αναζήτηση επιστηµονικών εργασιών µέσω µίας διαδικτυακής φόρµας, στην συνέχεια 

επεξεργάζεται τα RDF δεδοµένα βάσει αυτών των κριτηρίων και επιστρέφει τα αποτελέσµατα 

της αναζήτησης στον χρήστη µε την µορφή HTML σελίδας. 

Η υλοποίηση του συστήµατος πραγµατοποιήθηκε στην SWI-Prolog µε χρήση αφ’ ενός 

των βιβλιοθηκών της για την ανάλυση και επεξεργασία RDF δεδοµένων και αφ’ ετέρου των 

βιβλιοθηκών της για την δηµιουργία και επεξεργασία διαδικτυακών φορµών και ιστοσελίδων. 

Η εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια και 1 παράρτηµα τα οποία πραγµατεύονται τα θέµατα 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου και των 

βασικών χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι γλώσσες RDF και RDF Schema 

οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την αναπαράσταση δεδοµένων στο Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο 

καθώς και η RDF/XML αναπαράσταση. Επίσης γίνεται µία εισαγωγή στις οντολογίες, 

παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις χρήσης τους καθώς και η Γλώσσα Οντολογιών 

∆ιαδικτύου (OWL). Τέλος, παρουσιάζεται σύντοµα η έννοια του λογικού προγραµµατισµού  

και γίνεται µία εισαγωγή στον µηχανισµό εκτέλεσης της γλώσσας λογικού προγραµµατισµού 

Prolog, η οποία χρησιµοποιείται και για την ανάπτυξη της εφαρµογής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση και ο σχεδιασµός του συστήµατος. 

Αρχικά, παρουσιάζεται η δοµή και το περιεχόµενο του RDF εγγράφου και στην συνέχεια 

περιγράφεται το RDF Schema το οποίο καθορίζει την οργάνωση του εγγράφου. Επιπλέον, 

πραγµατοποιείται και µία ανάλυση των απαιτήσεων του συστήµατος που  αναπτύχθηκε και η 

οποία αποτέλεσε οδηγό κατά την διάρκεια της  φάσης του σχεδιασµού και της υλοποίησης. 
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Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βιβλιοθήκες Semantic Web και HTTP της SWI-Prolog που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήµατος. Στην συνέχεια ακολουθεί µία 

αφαιρετική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος η οποία, τέλος, ακολουθείται από 

µία  αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή της υλοποίησης και λειτουργίας των βασικών 

τµηµάτων που απαρτίζουν το σύστηµα.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από µία σύνοψη της διαδικασίας ανάπτυξης του 

συστήµατος, κάποια συµπεράσµατα και παρατηρήσεις που έγιναν καθώς και προτάσεις για 

µελλοντική επέκταση της παρούσας εργασίας.  

Το Παράρτηµα Α περιλαµβάνει το RDF έγγραφο που περιέχει τα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα πάνω στα οποία εκτελούνται οι λειτουργίες αναζήτησης από το σύστηµα καθώς 

επίσης και το RDF Schema, το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά την εξαγωγή των δεδοµένων 

αυτών. 

Το Παράρτηµα Β περιλαµβάνει: (α) το αρχείο rules.pl µε τους κανόνες που υλοποιούν 

τους διάφορους τύπους αναζήτησης, (β) το αρχείο http_user.pl το οποίο υλοποιεί την html 

φόρµα εισαγωγής των κριτηρίων αναζήτησης και (γ) το αρχείο http_data.pl το οποίο χειρίζεται 

τα δεδοµένα εισόδου - κριτήρια αναζήτησης - πραγµατοποιεί την αντίστοιχη αναζήτηση και 

επιστρέφει τα αποτελέσµατα σε µορφή html σελίδας στον χρήστη. 
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2. Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο 

2.1 Εισαγωγή 

Το ∆ιαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός είναι µια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις της 

εποχής µας. Άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει την ζωή µας µε γρήγορους ρυθµούς και µας 

προσφέρει πρωτόγνωρες δυνατότητες χωρίς καν να χρησιµοποιούµε την τεράστια 

υπολογιστική δύναµη των υπολογιστών παρά µόνο για την αποθήκευση και την εµφάνιση των 

σελίδων. Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο είναι το επόµενο βήµα. 

Ο όρος Semantic Web καθώς και η αρχιτεκτονική για  την υλοποίησή του προτάθηκαν 

από τον Tim Berners-Lee, τον εφευρέτη του σηµερινού Παγκόσµιου Ιστού. Το Semantic Web 

υιοθετήθηκε από το World Wide Web Consortium (W3C) ο οποίος είναι ένας οργανισµός που 

στοχεύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ∆ιαδικτύου και των πρωτοκόλλων που το 

υποστηρίζουν. 

Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο – σηµασιολογικός ή νοηµατικός ιστός - είναι ένα όραµα 

για την εξέλιξη του ∆ιαδικτύου έτσι ώστε οι πληροφορίες που υπάρχουν και διακινούνται σε 

αυτό να είναι επεξεργάσιµες από τους υπολογιστές. Στην σηµερινή µορφή του ∆ιαδικτύου οι 

πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη ‘κατανάλωση’ ενώ οι υπολογιστές 

χρησιµοποιούνται απλά για την αποθήκευση, µετάδοση και εµφάνισή τους. Η µόνη ευρέως 

διαδεδοµένη χρήση των υπολογιστών για επεξεργασία των πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο είναι 

οι µηχανές αναζήτησης των οποίων η απόδοση είναι πολύ χαµηλή, όπως είναι πλέον κοινά 

αποδεκτό. Μοναδικός λοιπόν αποδέκτης των πληροφοριών αυτών στο ∆ιαδίκτυο είναι ο 

τελικός χρήστης που τις βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του. Η προοπτική αυτή της 

επεξεργασίας του τεράστιου όγκου πληροφοριών του ∆ιαδικτύου από τους υπολογιστές ανοίγει 

τον δρόµο για νέες επαναστατικές εφαρµογές. 

Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο είναι ουσιαστικά µία βελτίωση του παραδοσιακού 

∆ιαδικτύου κυρίως αναφορικά µε την δόµηση και αναπαράσταση της πληροφορίας σε µορφή 

τέτοια ώστε να είναι κατανοητή και επεξεργάσιµη από τους υπολογιστές. Η σηµερινή 

αναπαράσταση που προορίζεται για χρήση από τους ανθρώπους θα αντικατασταθεί από 

αναπαράσταση κατανοητή στους υπολογιστές. Από αυτή την άποψη λοιπόν, το Σηµασιολογικό 

∆ιαδίκτυο είναι ένα πρόβληµα αναπαράστασης της γνώσης (knowledge representation) από και 

για τους υπολογιστές. 

Πιο συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα η πληροφορία στο ∆ιαδίκτυο είναι µορφοποιηµένη έτσι 

ώστε να είναι κατανοητή και επεξεργάσιµη από τον άνθρωπο και η κυρίαρχη γλώσσα που 

χρησιµοποιείται για την κατασκευή ιστοσελίδων είναι η HTML. Για παράδειγµα, µία 

ιστοσελίδα ενός φυσιοθεραπευτικού κέντρου θα έµοιαζε ως εξής: 
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<h1>Πρότυπο θεραπευτήριο Physiopraxis</h1> 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του θεραπευτηρίου µας. Αισθάνεστε πόνο ή 

είχατε κάποιο τραυµατισµό; Αφήστε το προσωπικό µας Παπαγεωργίου 

Κωνσταντίνο, Νικολάου Μαρία (η συµπαθέσταστη γραµµατέας µας) και 

Ανδρεάδη ∆ηµήτριο να φροντίσουν τόσο το σώµα όσο και την ψυχική σας 

διάθεση. 

<h2>Ώρες λειτουργίας</h2> 

∆ευτέρα 11π.µ. – 7 µ.µ. <br> 

Τρίτη 11 π.µ. – 7 µ.µ. <br> 

Τετάρτη 3 π.µ. – 7 µ.µ.<br> 

Πέµπτη  3 π.µ. – 7 µ.µ.<br> 

Παρασκευή 11 π.µ. – 7 µ.µ. 

Το κέντρο παραµένει κλειστό κατά την διάρκεια των 

<\a href = “….”>   επίσηµων αργιών και γιορτών </a> 

 

Η µορφοποίηση αυτή της πληροφορίας είναι ικανοποιητικά µορφοποιηµένη για τον 

άνθρωπο αλλά όχι για τις µηχανές. Για παράδειγµα, η αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά  θα 

µπορούσε να γίνει για τις  λέξεις «θεραπευτήριο» ή «τραυµατισµό» και ένας ευφυής πράκτορας 

στο ∆ιαδίκτυο ίσως να µπορούσε να αναγνωρίσει το προσωπικό του θεραπευτηρίου. Όµως, θα 

ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει την γραµµατέα από τους θεραπευτές για παράδειγµα ή να εντοπίσει 

µε ακρίβεια τις µέρες λειτουργίας αφού κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε να ακολουθηθεί ο 

σύνδεσµος. 

Η λύση σε τέτοιου είδους προβλήµατα µπορεί να δοθεί εάν αντικατασταθεί η HTML από 

πιο κατάλληλες γλώσσες οι οποίες θα επιτρέπουν σε µία ιστοσελίδα όχι µόνο να διατηρεί 

πληροφορίες µορφοποίησης του περιεχοµένου της αλλά και πληροφορίες για το ίδιο το 

περιεχόµενο. Ο όρος µεταδεδοµένα (metadata) αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, δεδοµένα σχετικά 

µε τα δεδοµένα. Στο παραπάνω παράδειγµα, θα µπορούσαν να υπάρχουν πληροφορίες όπως: 

<company> 

 <treatmentOffered>Φυσιοθεραπεία</treatmentOffered> 

 <companyName>Πρότυπο φυσιοθεραπευτήριο</companyName> 

 <staff> 

  <therapist>Παπαγεωργίου</therapist> 

  <therapist>Ανδρεάδης</therapist> 

  <secretary>Νικολάου</secretary> 

 </staff> 

</company> 

 

Τέλος, βασικό συστατικό του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου πέρα από µέθοδο 

αναπαράστασης της γνώσης είναι και ένας µηχανισµός που να µας επιτρέπει να 

επεξεργαστούµε την γνώση αυτή. Αυτός ο µηχανισµός θα πρέπει να υποστηρίζει την 

δυνατότητα λογικής επεξεργασίας των πληροφοριών µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων, 

την δηµιουργία νέας γνώσης, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και την αυτόµατη 

εκτέλεση ενεργειών. 

Στο Σχήµα 1, παρατίθεται ένα σχηµατικό διάγραµµα της όψης του Σηµασιολογικού 

∆ιαδικτύου, έτσι όπως το οραµατίστηκε ο δηµιουργός του Tim Berners-Lee και γίνεται µια 

συνοπτική παρουσίαση των επιµέρους τµηµάτων του. 
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Σχήµα 1: Αναπαράσταση της δοµής του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου από τον Tim 

Berners-Lee  

 

2.1.1 Το βασικό µοντέλο των δηλώσεων 

Κατά την προσπάθεια δηµιουργίας ενός ∆ιαδικτύου  πληροφοριών σηµασιολογικού 

περιεχοµένου η αρχή της µινιµαλιστικής σχεδίασης απαιτεί την ύπαρξη ενός κοινού µοντέλου 

πάνω στο οποίο θα λειτουργεί κάθε µελλοντική εφαρµογή. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να 

διαθέτει δύο χαρακτηριστικά: γενικότητα και πολλά διαδοχικά επίπεδα οργάνωσης. 

Το γενικό αυτό µοντέλο που χρησιµοποιείται είναι η γλώσσα RDF (Resource Description 

Framework). Το βασικό αυτό µοντέλο αποτελείται µόνο από ισχυρισµούς (assertions) και 

αναφορές σχετικές µε αυτούς (quotations). Έχοντας ένα σύνολο από γεγονότα είναι εύκολο να 

πει κάποιος αν µία πρόταση είναι αληθής ή όχι, οπότε η γλώσσα σε αυτό το επίπεδο µπορεί να 

διαχειριστεί την πλειοψηφία των εφαρµογών που αφορούν απλή αναπαράσταση δεδοµένων, 

όπως η αναγνώριση πνευµατικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, οι πληροφορίες για προσωπικά 

δεδοµένα (P3P) κ.α. 

Στο επίπεδο αυτό όµως, δεν δίνεται η δυνατότητα για έκφραση της άρνησης ή εξαγωγή 

επαγωγικών συµπερασµάτων, κάτι που δηµιουργεί πολλούς περιορισµούς. ∆εν είναι λοιπόν 

προφανές γιατί να αναπτύξει κάποιος µια εφαρµογή σε RDF. Η απάντηση είναι ότι, όσο απλή 

και περιορισµένη κι αν είναι η πληροφορία σε µία RDF εφαρµογή, έχει την δυνατότητα 

µετέπειτα να συνδυαστεί µε πληροφορίες άλλων εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο. Εποµένως, τα 
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προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο πρέπει να έχουν ένα κοινό πλαίσιο ώστε να 

µπορούν να συνδυάζουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από διαφορετικές εφαρµογές. 

 

2.1.2 Το επίπεδο δοµής 

Το βασικό µοντέλο της γλώσσας RDF παρέχει µεγάλη ελευθερία κινήσεων, χωρίς όµως 

να παρέχει ποικιλία εργαλείων. Σε επόµενο επίπεδο χρειάζεται η δυνατότητα να δηλώνονται 

νέες ιδιότητες και να τίθενται περιορισµοί στον τρόπο χρήσης τους. Συνήθως, επιθυµούµε να 

περιορίσουµε τους τύπους αντικειµένων πάνω στα οποία µπορούν να εφαρµοστούν. Αυτή η 

δυνατότητα, µε την οποία µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε στοιχειώδεις ελέγχους πάνω σε 

ένα έγγραφο, προσφέρεται από το επίπεδο δοµής.  

Η γλώσσα του επιπέδου δοµής υποστηρίζει δηλώσεις που καθορίζουν αν είναι επιτρεπτή 

κάποια πρόταση. Για παράδειγµα, µπορεί να γίνει έλεγχος ότι στο δίπλωµα οδήγησης κάποιου, 

το πεδίο «όνοµα» αναφέρεται σε όνοµα ανθρώπου και όχι σε µοντέλο αυτοκινήτου. Οι 

περιορισµοί που εκφράζονται µε τη γλώσσα του επιπέδου δοµής θα ήταν εύκολο να 

επεκταθούν ώστε να συµπεριλάβουν και λογικούς ισχυρισµούς, κάτι το οποίο όµως γίνεται σε 

ανώτερο επίπεδο, καθώς το επίπεδο δοµής προορίζεται για εφαρµογή µόνο σε µηχανισµούς 

ελέγχου δοµής και όχι σε µηχανισµούς εξαγωγής συµπερασµάτων. Το λογικό επίπεδο λοιπόν 

παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναπαράστασης κατηγορηµατικής λογικής (δηλαδή τη χρήση 

των λογικών τελεστών (not, and, or) και την δυνατότητα συσχέτισης των δεδοµένων (π.χ. αν 

ισχύει το χ, τότε ισχύουν όλα τα y). 

Ένα παράδειγµα εφαρµογής του λογικού επιπέδου φαίνεται όταν έχουµε δύο βάσεις 

δεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί ξεχωριστά, τοποθετήθηκαν στο ∆ιαδίκτυο, συνδέθηκαν µε 

σηµασιολογικούς συνδέσµους, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ερωτήµατα που απευθύνονται 

στη µία να µετασχηµατίζονται αυτόµατα ώστε να τα επεξεργάζεται και η άλλη. Έτσι ενώ 

αρχικά φαινόταν ότι για την επίλυση διαφόρων θεµάτων θα χρειαζόταν µία εντελώς καινούρια 

γλώσσα, τώρα αυτό γίνεται απλά και µόνο µε την συγγραφή του σωστού RDF  κώδικα. Για να 

οριστεί λοιπόν µία νέα γλώσσα για µια συγκεκριµένη εφαρµογή χρειάζονται δύο πράγµατα: 

- Να οριστεί ο βαθµός επέµβασης του χρήστη στη λειτουργία της συλλογιστικής 

µηχανής και του υποσυνόλου της RDF που πρέπει αυτός να γνωρίζει. 

- Να οριστούν κάποιες συναρτήσεις για τον τρόπο έκφρασης των ισχυρισµών µέσα στα 

όρια των περιορισµών που θα θέτει η γλώσσα. 

 

2.1.3 Το λογικό επίπεδο  

Το επόµενο επίπεδο είναι το επίπεδο λογικής. Αυτό προκύπτει επειδή χρειαζόµαστε 

τρόπους να εισάγουµε λογική στα προγράµµατά µας ώστε να είναι κατανοητοί ισχυρισµοί 

όπως οι κανόνες που επιτρέπουν την µετατροπή ενός τύπου εγγράφου σε έναν άλλο τύπο, τον 
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έλεγχο ενός εγγράφου ως προς την συνέπειά του ή την λύση ενός ερωτήµατος µέσω 

µετατροπής άγνωστων όρων σε γνωστούς. 

 

2.1.4 Απόδειξη ελέγχου αξιοπιστίας 

Το RDF µοντέλο δεν αναφέρει τίποτα σχετικά µε την µορφή του µηχανισµού εξαγωγής 

συµπερασµάτων για τον έλεγχο αξιοπιστίας στο ∆ιαδίκτυο. Συνήθως, στις περισσότερες 

εφαρµογές ο έλεγχος γίνεται µε βάση κάποιους κοινούς κανόνες και η άλλη πλευρά πρέπει να 

δώσει µία γενική απόδειξη αξιοπιστίας. 

Για παράδειγµα, για να επιτραπεί σε κάποιον η πρόσβαση σε ένα δικτυακό τόπο, µπορεί 

να του ζητηθεί να παραδώσει ένα έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει στον εξυπηρετητή τον λόγο 

για τον οποίο του επιτράπηκε η πρόσβαση. Η απόδειξη αυτή θα αποτελείται από µια αλυσίδα 

δηλώσεων και κανόνων εξαγωγής συµπερασµάτων µε αναφορές σε όλο το υλικό 

υποστηριζόµενο από το δικτυακό τόπο. Το ίδιο θα ισχύει και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

που απαιτούν εχεµύθεια και αφορούν κυρίως το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα έγγραφα που θα 

διακινούνται στο δίκτυο θα περιλαµβάνουν και συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα 

αφορούν την αξιοπιστία τους έτσι ώστε αν τεθεί ανάλογο θέµα, η απάντηση-απόδειξη να είναι 

εύκολο να κατασκευαστεί υπολογιστικά. 

Στο πρωτόκολλο HTTP, η αναζήτηση µιας πληροφορίας θα πρέπει να περιλαµβάνει την 

απόδειξη ότι ο χρήστης έχει το δικαίωµα να λάβει απάντηση. Η προσκόµιση της πληροφορίας 

στον χρήστη θα είναι και η επιβεβαίωση του συστήµατος ότι έλαβε τις επιθυµητές αποδείξεις 

αξιοπιστίας. 

 

2.1.5 Ψηφιακές υπογραφές 

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι µια αξιόλογη τεχνολογία αποτελώντας απαραίτητο 

εργαλείο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των συλλογιστικών συστηµάτων. Προκειµένου ο 

µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων να είναι σε θέση να συµπεριλάβει την απόδειξη 

αξιοπιστίας των εγγράφων πρέπει να γίνει επέκταση του λογικού µοντέλου ώστε να 

συµπεριλαµβάνει τα κλειδιά µε τα οποία έχουν υπογραφεί τα έγγραφα. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων θα είναι στενά συνδεδεµένος µε τον µηχανισµό ελέγχου 

της αξιοπιστίας των εγγράφων. Τα έγγραφα δεν θα αναλύονται µόνο σε δένδρα συλλογισµών, 

αλλά και σε δένδρα µε βάση το ποιος έχει «υπογράψει» αυτούς τους συλλογισµούς. Η 

απόδειξη αξιοπιστίας για τους συλλογισµούς ενός εγγράφου θα είναι ο έλεγχος της ψηφιακής 

τους υπογραφής. Το αποτέλεσµα θα είναι ένα σύστηµα το οποίο θα µπορεί να εκφράσει και να 

αιτιολογήσει τις σχέσεις ανάµεσα σε όλο το εύρος των συστηµάτων ελέγχου αξιοπιστίας. 

 

 



 - 13 - 

2.2  Το µοντέλο αναπαράστασης δεδοµένων RDF 

Το RDF (Resource Description Framework) είναι το πρότυπο που υιοθετήθηκε από τον 

W3C για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων και γενικότερα για την αναπαράσταση γνώσης  

στο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου. Συγκεκριµένα, προορίζεται για την αναπαράσταση 

µεταδεδοµένων (metadata) σχετικών µε πόρους του ∆ιαδικτύου, δηλαδή συµπληρωµατικών 

πληροφοριών όπως είναι ο τίτλος, ο συντάκτης και η ηµεροµηνία τελευταίας τροποποίησης 

µιας ιστοσελίδας, η άδεια χρήσης για ένα έγγραφο στο διαδίκτυο. Γενικά, µε την έννοια πόρος 

εννοούµε οτιδήποτε είναι αναγνωρίσιµο στο ∆ιαδίκτυο, οτιδήποτε για το οποίο θέλουµε να 

δηλώσουµε κάτι ή να το περιγράψουµε, ανεξάρτητα µε το αν είναι δυνατή η άµεση ανάκτησή 

του από το ∆ιαδίκτυο. Τέτοια παραδείγµατα πληροφοριών που υφίστανται εικονικά στο 

∆ιαδίκτυο αλλά δεν είναι εφικτή η ανάκτησή τους είναι οι πληροφορίες για προϊόντα διαθέσιµα 

µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (όπως πληροφορίες για τις προδιαγραφές, τις τιµές και 

τη διαθεσιµότητα των προϊόντων), ή η περιγραφή για τις προτιµήσεις ενός χρήστη του 

διαδικτύου σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. 

Γενικά, πόρος µπορεί να είναι µια σελίδα στο ∆ιαδίκτυο ή ένα δικτυακός τόπος ή φυσικά 

αντικείµενα ή έννοιες ή και µία λέξη, οτιδήποτε. Οι πόροι δηλώνονται µε τα Καθολικά 

Αναγνωριστικά Πόρων (Universal Resource Identifiers – URI), τα οποία είναι παγκόσµια, 

µοναδικά και µόνιµα αναγνωριστικά και αποτελούν ταυτότητα των πόρων που περιγράφουν. 

Συσχετίζοντας ένα πόρο µε ένα URI δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αναφερθεί σε 

αυτόν τον πόρο ή και να ανακτήσει µία αναπαράστασή του. 

Το RDF προορίζεται για περιπτώσεις στις οποίες η πληροφορία είναι αναγκαίο να γίνεται 

αντικείµενο επεξεργασίας από εφαρµογές και όχι απλά να προορίζεται για απεικόνιση στον 

άνθρωπο. Το RDF ουσιαστικά προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο έκφρασης της πληροφορίας έτσι 

ώστε αυτή να ανταλλάσσεται ανάµεσα στις εφαρµογές χωρίς καθόλου απώλεια νοήµατος. 

 

2.2.1 Σύνταξη 

Το RDF βασίζεται στην ιδέα ότι οι πόροι µπορούν να περιγραφούν µε βάση κάποιες 

ιδιότητές (properties) τους οι οποίες παίρνουν κάποιες τιµές (values). Όπως αναφέρεται και 

παραπάνω, στην RDF, τα στοιχεία αναπαριστώνται µε την χρήση διευθύνσεων προσδιοριστών 

- URIs - και κάθε πόρος µπορεί να περιγραφεί µε βάση τις ιδιότητες και τις αντίστοιχες τιµές 

τους. 

To RDF είναι ένα απλό µοντέλο δεδοµένων: όλες οι προτάσεις – δεδοµένα του RDF 

αποτελούνται από µια τριπλέτα της µορφής: [Υποκείµενο (Subject), Σχέση (Predicate), 

Αντικείµενο (Object)] όπου το Υποκείµενο και η Σχέση δηλώνονται µε ένα URI ενώ το 

Αντικείµενο µπορεί να δηλώνεται επίσης µε ένα URI ή µπορεί να είναι και ένα αλφαριθµητικό. 

Πιο συγκεκριµένα, το στοιχείο για το οποίο γίνεται λόγος καλείται subject (υποκείµενο), το 
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στοιχείο που προσδιορίζει µια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του υποκειµένου ονοµάζεται 

predicate (κατηγόρηµα) και το στοιχείο που δίνει τιµή σε αυτή την ιδιότητα καλείται object 

(αντικείµενο). Η περιγραφή ενός διαδικτυακού πόρου εποµένως µπορεί να γίνει µε τριπλέτες 

αυτής της µορφής, που ονοµάζονται προτάσεις (statements) και οι οποίες ορίζουν τις τιµές των 

ιδιοτήτων του. 

Για παράδειγµα, έστω ότι κάποιος David Billington είναι ο ιδιοκτήτης (owner) 

µίας ιστοσελίδας µε διεύθυνση http://www.cit.gu.edu.au/~db.  Οι όροι αυτοί 

εκφρασµένοι σε rdf είναι: υποκείµενο είναι ηURL διεύθυνση 

http://www.cit.gu.edu.au/~db , κατηγόρηµα είναι η λέξη owner και αντικείµενο η 

συµβολοσειρά David Billington. 

Οι προτάσεις RDF παριστάνονται συνήθως ως κατευθυνόµενοι γράφοι µε ετικέτες. Το 

Σχήµα 2 σχήµα αποτελεί τον γράφο της πρότασης του παραδείγµατος: 

 

Σχήµα 2: Αναπαράσταση µίας τυπικής πρότασης RDF µε µορφή γράφου 

 

 

 

2.2.2 Η γλώσσα περιγραφής λεξιλογίου RDF SCHEMA 
 

Η γλώσσα RDF είναι ένα µοντέλο δεδοµένων ανεξάρτητο από το εκάστοτε 

συγκεκριµένο πεδίο χρήσης καθώς δεν καθορίζει την σηµασιολογία του πεδίου. Η RDF δεν 

παρέχει κανένα µηχανισµό για την περιγραφή των σχέσεων που µπορεί να συνδέουν τις 

ιδιότητες δύο διαφορετικών πόρων. Αυτόν τον ρόλο τον αναλαµβάνει η περιγραφική γλώσσα 

λεξιλογίου της RDF, η γλώσσα RDF Schema (RDFS), η οποία ορίζει ένα λεξικό - εκφρασµένο 

επίσης σε RDF - για να εκφράζονται οι κατηγορίες (κλάσεις) των πόρων, οι ιδιότητες των 

πόρων και οι µεταξύ τους σχέσεις. Η RDF Schema θεωρείται ότι είναι η σηµασιολογική 

επέκταση της RDF, καθώς παρέχει µηχανισµούς για την περιγραφή συνόλων από σχετικούς 

µεταξύ τους πόρους και τις σχέσεις που τους συνδέουν. Στην RDFS ορίζονται τα περιγραφικά 

λεξικά της RDF τα οποία καθορίζουν διάφορα χαρακτηριστικά των πόρων όπως το πεδίο τιµών 

και το πεδίο ορισµού των ιδιοτήτων τους.  Η γλώσσα RDFS είναι παρόµοια µε τις γλώσσες 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την διαφορά ότι η RDFS, αντί να ορίζει µία κλάση 

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

µε βάση τις κλάσεις πόρων τις οποίες αφορούν. Το µεγάλο πλεονέκτηµα που απορρέει από 

αυτή την προσανατολισµένη στις ιδιότητες προσέγγιση είναι το ότι επιτρέπει στον καθένα να 

www.cit.gu.edu.au/~db David Billington 
owner 
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επεκτείνει την περιγραφή ενός πόρου χωρίς να χρειάζεται να ορίσει ξανά την περιγραφή της 

κλάσης του πόρου αυτού. 

Στην RDF Schema οι δηλώσεις είναι πάντα περιγραφικές. Μπορεί να περιλαµβάνουν 

περιορισµούς, µόνο όµως αν µια εφαρµογή θέλει να τους συµπεριλάβει. Το µόνο που κάνει η 

RDF Schema είναι να παρέχει τον τρόπο για να δηλωθούν τέτοιου είδους πληροφορίες. Από  

εκεί και πέρα εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή ο τρόπος διαχείρισης των µεταδεδοµένων. 

� Κλάσεις 

Μία κλάση είναι ένα σύνολο από διαδικτυακούς πόρους οι οποίοι καλούνται στιγµιότυπα 

της κλάσης. Η ιδιότητα rdf:type χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι ένας πόρος αποτελεί 

στιγµιότυπο µιας κλάσης. 

Η RDFS επίσης δίνει την δυνατότητα ορισµού µίας ιεραρχίας των κλάσεων. Αν µια 

κλάση Α είναι υποκλάση µιας άλλης κλάσης Β, τότε όλα τα στιγµιότυπα της Α είναι και 

στιγµιότυπα της Β. Η ιδιότητα rdf:subClassOf συσχετίζει µία κλάση µε τις υπερκλάσεις 

της. 

Τέλος, υπάρχουν και κάποιες θεµελιώδεις κλάσεις στην RDFS όπως η 

rdfs:Resource που είναι η κλάση όλων των πόρων, η rdfs:Class που είναι η κλάση 

όλων των κλάσεων και η rdfs:Literal που είναι η κλάση όλων των συµβολοσειρών. 

� Ιδιότητες 

Εκτός από την περιγραφή συγκεκριµένων κλάσεων υπάρχει η δυνατότητα να 

περιγραφούν οι συγκεκριµένες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν αυτές τις κλάσεις. Μια RDF 

ιδιότητα είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ ενός πόρου-υποκειµένου και ενός πόρου-

αντικειµένου. Οι ιδιότητες µπορούν να περιγραφούν χρησιµοποιώντας τις εξής κλάσεις:  

� η κλάση rdfs:subPropertyOf ορίζει την ιεραρχία των ιδιοτήτων, για παράδειγµα 

η κλάση father µπορεί να περιγραφεί µε την κλάση rdfs:subPropertyOf ως 

υποκλάση της κλάσης parent αφού κάθε  οντότητα που έχει την ιδιότητα πατέρας έχει 

επίσης την ιδιότητα γονιός 

� η rdfs:domain ορίζει το πεδίο ορισµού µίας ιδιότητας και  

� η rdfs:range το πεδίο τιµών της. 

 

 

2.2.3 Αναπαράσταση RDF/XML 

Εκτός από την αναπαράσταση της RDF σε γράφους, υπάρχει η δυνατότητα 

αναπαράστασης µε το συντακτικό της XML (σύνταξη RDF/XML) ώστε να υπάρχει 

συµβατότητα µε τα υπάρχοντα πρότυπα και εφαρµογές διαδικτύου. 

Έστω για παράδειγµα, ως πεδίο µελέτης έχουµε τα µαθήµατα και τους καθηγητές του 

πανεπιστηµίου Griffith το έτος 2001. Η σύνταξη RDF/XML φαίνεται παρακάτω: 
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<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XLMSchema#" 

xmlns:uni="http://www.mydomain.org/uni-ns"> 

 <rdf:Description rdf:about="949352"> 

  <uni:name>Grigoris Antoniou</uni:name> 

  <uni:title>Professor</uni:title> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="949318"> 

  <uni:name>David Billington</uni:name> 

  <uni:title>Associate Professor</uni:title> 

  <uni:age rdf:datatype="&xsd:integer">27<uni:age> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="949111"> 

  <uni:name>Michael Maher</uni:name> 

  <uni:title>Professor</uni:title> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="CIT1111"> 

  <uni:courseName>Discrete Mathematics</uni:courseName> 

  <uni:isTaughtBy>David Billington</uni:isTaughtBy> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="CIT1112"> 

  <uni:courseName>Concrete Mathematics</uni:courseName> 

  <uni:isTaughtBy>Grigoris Antoniou</uni:isTaughtBy> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="CIT2112"> 

  <uni:courseName>Programming III</uni:courseName> 

  <uni:isTaughtBy>Michael Maher</uni:isTaughtBy> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="CIT3112"> 

  <uni:courseName>Theory of Computation</uni:courseName> 

  <uni:isTaughtBy>David Billington</uni:isTaughtBy> 

 </rdf:Description> 

 <rdf:Description rdf:about="CIT3116"> 

  <uni:courseName>Knowledge Representation</uni:courseName> 

  <uni:isTaughtBy>Grigoris Antoniou</uni:isTaughtBy> 

 </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

Αρχικά, πρέπει να γίνει µία παρατήρηση σχετικά µε την χρήση των συντοµεύσεων 

(namespaces) οι οποίες στην RDF/XML σύνταξη παραπέµπουν σε έγγραφα RDF που ορίζουν 

πόρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην συνέχεια στο έγγραφο RDF που τις εισάγει. Τα 

περιεχόµενα του στοιχείου rdf:Description ονοµάζονται στοιχεία ιδιοτήτων. Στο 

παρακάτω παράδειγµα, 

<rdf:Description rdf:about="CIT3116"> 

 <uni:courseName> Knowledge Representation</uni:courseName> 

 <uni:isTaughtBy>Grigoris Antoniou</uni:isTaughtBy> 

</rdf:Description> 

 

τα στοιχεία uni:courseName και uni:isTaughtBy ορίζουν ζεύγη ιδιοτήτων-τιµών  

για το στοιχείο CIT3116 και ουσιαστικά αντιστοιχούν σε δύο δηλώσεις RDF. Τα δύο αυτά 
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στοιχεία ιδιοτήτων διαβάζονται συζευκτικά δηλαδή το µάθηµα λέγεται ‘Knowledge 

Representation’ και διδάσκεται από τον Grigoris Antoniou. 

Το παραπάνω παράδειγµα δεν είναι ικανοποιητικό γιατί η σχέση µεταξύ µαθηµάτων και 

διδασκόντων ορίζεται µόνο έµµεσα µέσω της χρήσης του ίδιου ονοµατεπώνυµου. ∆ηλαδή, ο 

David Billington που διδάσκει το CIT3112 µπορεί να µην είναι ο ίδιος µε το άτοµο µε 

αριθµό  ID949318 που τυχαίνει να λέγεται David Billington. Αυτό θα µπορούσε να 

αποφευχθεί µε την χρήση του χαρακτηριστικού  rdf:resource ως εξής. 

<rdf:Description rdf:about="CIT1111"> 

 <uni:courseName>Discrete Mathematics</uni:courseName> 

 <uni:isTaughtBy rdf:resource="949318"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="949318"> 

 <uni:name>David Billington</uni:name> 

 <uni:title>Associate Professor</uni:title> 

</rdf:Description> 

 

Στο παράδειγµά µας, όλες οι περιγραφές εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες: µαθήµατα και 

διδάσκοντες. Αυτό και πάλι δεν είναι προφανές στις µηχανές όσο στον άνθρωπο. Τέτοιου 

είδους δηλώσεις που αφορούν τον τύπο των στοιχείων µπορούµε να κάνουµε χρησιµοποιώντας 

το στοιχείο rdf:type, όπως παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο επίσης εισάγουµε και µία 

στοιχειώδη δοµή στο έγγραφό µας. 

<rdf:Description rdf:ID="CIT1111"> 

 <rdf:type rdf:resource="http://www.mydomain.org/unins#course"/> 

 <uni:courseName>Discrete Mathematics</uni:courseName> 

 <uni:isTaughtBy rdf:resource="#949318"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:ID="949318"> 

 <rdf:type  

 rdf:resource="http://www.mydomain.org/unins#lecturer"/> 

 <uni:name>David Billington</uni:name> 

 <uni:title>Associate Professor</uni:title> 

</rdf:Description> 

 

Επιπλέον, υπάρχουν οι συλλογές (container elements) τα οποία  χρησιµεύουν για την 

πραγµατοποίηση δηλώσεων για οµάδες πόρων ή ιδιοτήτων συνολικά. Υπάρχουν τρία είδη 

τέτοιων στοιχείων: 

� rdf:Bag , το οποίο αντιπροσωπεύει  µία µη ταξινοµηµένη συλλογή π.χ. µέλη 

ενός συµβουλίου 

� rdf:Seq , το οποίο αντιπροσωπεύει µία ταξινοµηµένη συλλογή π.χ. στοιχεία µίας 

ατζέντας 

� rdf:Alt , το οποίο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο από εναλλακτικά στοιχεία π.χ. 

πολλές µεταφράσεις του ίδιου κειµένου. 

Στα µέλη ενός container element αναφερόµαστε ως εξής: rdf:_1, rdf:_2 κ.ο.κ. 
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Για παράδειγµα, αν θέλαµε να δηλώσουµε τα µαθήµατα που διδάσκονται από τον 

Grigoris Antoniou: 
 

<uni:lecturer rdf:ID="949352" 

 uni:name="Grigoris Antoniou" 

 uni:title="Professor"> 

 <uni:coursesTaught> 

  <rdf:Bag> 

   <rdf_1 rdf:resource="#CIT1112"/> 

   <rdf_2 rdf:resource="#CIT3116"/> 

  </rdf:Bag> 

 </uni:coursesTaught> 

</uni:lecturer> 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, συχνά επιθυµούµε να κάνουµε δηλώσεις σχετικές µε άλλες 

δηλώσεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να µπορούµε να αναφερθούµε σε µία δήλωση µε βάση ένα 

αναγνωριστικό της. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα µηχανισµό που µετατρέπει µία δήλωση σε 

πόρο. Για παράδειγµα, η δήλωση: 

<rdf:Description rdf:about="#949352"> 

 <uni:name>Grigoris Antoniou</uni:name> 

</rdf:Description> 

 

µετατρέπεται σε: 

<rdf:Statement rdf:ID="StatementAbout949352"> 

 <rdf:subject rdf:resource="#949352"/> 

 <rdf:predicate 

 rdf:resource="http://www.mydomain.org/unins#name"/> 

 <rdf:object>Grigoris Antoniou</rdf:object> 

</rdf:Description> 

Τα rdf:subject, rdf:predicate, και rdf:object µας επιτρέπουν να αναφερόµαστε 

στα µέρη µίας δήλωσης RDF. 

 

2.3 Οντολογίες 

Στα πλαίσια του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου οντολογία είναι µία αυστηρή περιγραφή 

των αντικειµένων-πόρων και των σχέσεων µεταξύ τους. Οι οντολογίες επιτρέπουν σε µία 

κοινότητα χρηστών να έχουν κοινή ονοµατολογία και κοινή αντίληψη για τα αντικείµενα-

πόρους τα οποία δηλώνουν ή  χρησιµοποιούν. Επίσης, οι οντολογίες επιτρέπουν στους χρήστες 

να περιγράψουν τον ‘κόσµο’ που χρησιµοποιούν µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε οι υπολογιστές να 

µπορούν να επεξεργαστούν και συνδέσουν δεδοµένα από διαφορετικούς κόσµους. 

Τυπικά µία οντολογία αποτελείται από µία πεπερασµένη λίστα από όρους (terms) και τις 

µεταξύ τους σχέσεις relationships). Οι όροι αυτοί περιγράφουν σηµαντικές έννοιες (κλάσεις 

αντικειµένων) του πεδίου. Οι σχέσεις τυπικά περιλαµβάνουν την ιεραρχία των κλάσεων 

(υποκλάσεις) καθώς και πληροφορίες όπως ιδιότητες κλάσεων, περιορισµούς τιµών και 

λογικούς περιορισµούς. Για παράδειγµα, αν το πεδίο µελέτης είναι ένα πανεπιστήµιο, το 

διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές, τα τµήµατα και οι αίθουσες διαλέξεων είναι µερικές 
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σηµαντικές έννοιες. Επιπλέον, µεταξύ τους υπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας (όλοι οι βοηθοί 

εργαστηρίων είναι διδακτικό προσωπικό), ιδιότητες (ο Χ διδάσκει το Υ), περιορισµοί τιµών 

(µόνο το διδακτικό προσωπικό µίας σχολής µπορεί να διδάξει µαθήµατα) και λογικοί 

περιορισµοί (κάθε σχολή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 µέλη διδακτικού προσωπικού). Οι 

σχέσεις ιεραρχίας του παραδείγµατος φαίνονται παρακάτω στο Σχήµα 3: 

 

 

Σχήµα 3: Τυπικό παράδειγµα ιεραρχίας οντολογιών 

 

Η χρήση οντολογιών είναι πολύ χρήσιµη στην οργάνωση και στην πλοήγηση 

διαδικτυακών τόπων καθώς και στην βελτίωση της ακρίβειας των αναζητήσεων στο ∆ιαδίκτυο. 

Μέσω των οντολογιών, οι πληροφορίες θα ανταλλάσσονται µεταξύ των εφαρµογών, 

καθιστώντας τα προγράµµατα ικανά να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα περιεχόµενα του 

∆ιαδικτύου. 

Η παροχή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου είναι ένας από τους κλάδους όπου θα γίνει 

δυναµική χρήση των οντολογιών. Οι οντολογίες που θα δηµιουργηθούν θα είναι κατανοητές 

από τις µηχανές και οι πράκτορες (agents) θα εντοπίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα 

αυτοµατοποιούν την χρήση τους. Με το να εκφραστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε µια 

γλώσσα οντολογιών, θα δίνεται η δυνατότητα µε βοήθεια της ιεραρχίας και της αρχής της 

κληρονοµικότητας οι πράκτορες να βρίσκουν τα κοινά στοιχεία ανάµεσα στο αντικείµενο της 

αναζήτησης και τις ιδιότητες κλάσεων και υποκλάσεων ή και µέσω σηµασιολογικών 

συνδέσµων. Για παράδειγµα, κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει τριαντάφυλλα κάνοντας 

µια αναζήτηση, µπορεί να λάβει ως απάντηση συνδέσµους σε ανθοπωλεία αν και κάτι τέτοιο 

δεν ταιριάζει ακριβώς µε την αρχική επιλογή αναζήτησής του. 

 

 

 

Άτοµα του πανεπιστηµίου 

Προσωπικό Φοιτητές 

∆ιδακτικό προσωπικό ∆ιοικητικό προσωπικό Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί 

Τακτικοί διδάσκοντες 

Επισκέπτες 

διδάσκοντες 
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2.3.1 Περιπτώσεις χρήσης οντολογιών 

2.3.1.1 ∆ιαδικτυακές πύλες 

Μία διαδικτυακή πύλη είναι µία τοποθεσία ∆ιαδικτύου η οποία παρέχει πληροφορίες 

σχετικές µε ένα συγκεκριµένο θέµα. Για να είναι επιτυχηµένη µία πύλη πρέπει να αποτελεί 

αφετηρία για τον εντοπισµό ενδιαφέροντος περιεχοµένου, το οποίο συνήθως υποβάλλεται από 

τους χρήστες και οργανώνεται σε ευρετήρια κάτω από κάποιο υπο-θέµα. Ωστόσο, αυτή η απλή 

αναπαράσταση συχνά δεν επαρκεί ώστε η κοινότητα χρηστών να αναζητά αποτελεσµατικά 

πληροφορίες. Για πιο έξυπνη αναζήτηση οι πύλες µπορούν να ορίζουν για την κοινότητα 

χρηστών µία οντολογία, η οποία θα παρέχει την απαραίτητη ορολογία για την περιγραφή του 

περιεχοµένου. Για παράδειγµα, µία οντολογία θα µπορούσε να περιλαµβάνει όρους όπως 

“journal paper”, “publication”, “person”, “author” και δηλώσεις όπως “all journal papers are 

publications” και “the authors of all publications are people”. Αυτές οι δηλώσεις 

συνδυαζόµενες µε κάποια γεγονότα µπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε 

άλλα γεγονότα τα οποία επαγωγικά ισχύουν. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα µπορούν να 

ανακτήσουν αποτελέσµατα αναζητήσεων που δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν µε τα 

συµβατικά συστήµατα αναζητήσεων στο ∆ιαδίκτυο. 

 

2.3.1.2 Συλλογές πολυµέσων 

Οι οντολογίες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και για να προσδώσουν 

σηµασιολογικό περιεχόµενο σε συλλογές εικόνων, βίντεο, ήχου κ.α. Καθώς είναι πολύ 

δυσκολότερο για τις µηχανές να εξάγουν σηµασιολογικές πληροφορίες από πολυµέσα παρά 

από κείµενο, αυτά τα αντικείµενα πολυµέσων συνήθως τοποθετούνται σε ευρετήρια µε χρήση 

κάποιων ετικετών. Η αναζήτηση όµως αυτών των αντικειµένων µε λέξεις-κλειδιά δεν είναι 

αποτελεσµατική καθώς διαφορετικοί άνθρωποι µπορούν να τα περιγράψουν µε τελείως 

διαφορετικούς τρόπους. Εδώ έρχονται οι οντολογίες οι οποίες µπορούν να διατηρούν 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε το πεδίο αναζήτησης ώστε να βελτιώνεται η αναζήτηση 

εικόνας και ήχου και να υπερβαίνει την απλή αναζήτηση µε ταίριασµα λέξεων-κλειδιών. 

Οι οντολογίες πολυµέσων µπορούν να είναι δύο τύπων: βασισµένες στο µέσο και 

βασισµένες στο περιεχόµενο. Οι οντολογίες της πρώτης κατηγορίας θα µπορούσαν να έχουν 

ταξινοµήσεις ανάλογα µε τον τύπο πολυµέσου και τις ιδιότητές του. Για παράδειγµα, το βίντεο 

θα µπορούσε να έχει ως ιδιότητες την διάρκεια και τις αλλαγές σκηνής. Οι οντολογίες 

βασισµένες στο περιεχόµενο θα µπορούσαν να περιγράφουν το θέµα µε βάση τους 

συµµετέχοντες ή ο σκηνικό. Το σηµαντικό είναι ότι τέτοιου είδους οντολογίες είναι 

ανεξάρτητες του θέµατος και εποµένως µπορούν εύκολα να χρησιµοποιούνται σε πολλές 

περιπτώσεις. 
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Ένα παράδειγµα συλλογής πολυµέσων που θα αφορούσε έπιπλα αντίκες θα 

χρησιµοποιούσε µία οντολογία για τις αντίκες. Η οντολογία θα χρησιµοποιούσε αφ’ ενός µία 

ταξινόµηση ανάλογα µε τον τύπο επίπλου. Επιπλέον, η οντολογία θα έπρεπε να µπορεί να 

εκφράσει προσδιοριστική γνώση (definitional knowledge) δηλαδή αν, για παράδειγµα, κάποιος 

χρήστης αναζητούσε έπιπλα µε στιλ περιόδου ‘Late Georgian’ θα έπρεπε να είναι δυνατό να 

βγει το συµπέρασµα ότι αναζητούνται έπιπλα µε τιµή της ιδιότητας ‘date.created’ ανάµεσα από 

1760 και 1811 και ότι η ιδιότητα ‘culture’ έχει την τιµή British. Αυτή η δυνατότητα της γνώσης 

υπόβαθρου (background knowledge) αυξάνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των 

αναζητήσεων. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η αναπαράσταση της εξ’ ορισµού γνώσης 

(π.χ. ότι µία ντουλάπα περιόδου ‘Late Georgian’ εφόσον απουσιάζουν περαιτέρω πληροφορίες 

συµπεραίνεται ότι είναι από ξύλο ‘mahogany’. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε µία αναζήτηση 

χρήστη του τύπου ‘antique mahogany storage furniture’ να επιστρέψει αποτελέσµατα όπως 

εικόνες από Late Georgian ντουλάπες ακόµα και αν η περιγραφή της εικόνας δεν αναφέρει 

πουθενά για υλικό το ξύλο. 

 

2.3.1.3 Πράκτορες και υπηρεσίες 

Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο δίνει στους πράκτορες την δυνατότητα να κατανοούν και 

να ενσωµατώνουν διαφορετικούς πόρους πληροφοριών. Ένα κλασσικό παράδειγµα είναι αυτό 

ενός οργανωτή κοινωνικών εκδηλώσεων ο οποίος λαµβάνοντας υπόψη του τις προτιµήσεις του 

χρήστη σχεδιάζει τις δραστηριότητες ενός απογεύµατός του. Αυτό το είδος πράκτορα απαιτεί 

οντολογίες του πεδίου εφαρµογής που θα αντιπροσωπεύουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια κ.λ.π. 

καθώς επίσης και οντολογίες υπηρεσιών που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγµατικές υπηρεσίες. 

Αυτές οι οντολογίες θα επιτρέπουν την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών οι οποίες θα 

προέρχονται από πύλες, ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών και το ευρύτερο διαδίκτυο. 

 

2.3.2 Γλώσσα Οντολογιών ∆ιαδικτύου 

Η RDF και η RDF Schema διαθέτουν πολύ περιορισµένη εκφραστικότητα η οποία δεν 

επαρκεί για κάποιες περιπτώσεις χρήσης του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου. Για παράδειγµα: 

� ∆εν δίνεται δυνατότητα ορισµού τοπικής ισχύος για ιδιότητες. Στο RDF Schema δεν 

µπορούµε να δηλώσουµε ότι µία ιδιότητα ισχύει µόνο για µερικές κλάσεις (π.χ. για µία 

ιδιότητα eats δεν µπορούµε να δηλώσουµε ότι η αγελάδα τρώει µόνο φυτά ενώ άλλα ζώα 

µπορεί να τρώνε και σάρκα) 

� ∆εν είναι δυνατός ο ορισµός δύο αµοιβαίως αποκλειόµενων κλάσεων (π.χ. οι κλάσεις 

male και female) παρά µόνο ο ορισµός ιεραρχίας κλάσεων. 

� ∆εν παρέχεται η δυνατότητα να ορίσουµε λογικούς συνδυασµούς κλάσεων όπως ένωση 

ή τοµή δύο κλάσεων 
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� Επιπλέον, στην RDF και RDF  Schema δεν υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί 

περιορισµός στο πλήθος των διακριτών τιµών που µπορεί να πάρει µία ιδιότητα 

� Τέλος, δεν παρέχεται η δυνατότητα ορισµού κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών για 

τις ιδιότητες όπως για παράδειγµα ο ορισµός ότι µία ιδιότητα είναι αντίστροφη µίας 

άλλης. 

Η λεξικολογική επέκταση της RDF η οποία χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 

στιγµιότυπων των οντολογιών του ∆ιαδικτύου είναι η OWL (Web Ontology Language). 

Παρέχει επιπλέον  λεξικό για την περιγραφή κλάσεων και ιδιοτήτων: συσχετίσεις κλάσεων 

(π.χ. αµοιβαίος αποκλεισµός ), πλήθος (π.χ. ‘ακριβώς ένα’), ισότητα, περισσότερους τύπους 

ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά ιδιοτήτων (π.χ. συµµετρία) και ορισµό κλάσεων µε απαρίθµηση 

των µελών τους. 

Η OWL παρέχει τρεις πολύ εκφραστικές υπο-γλώσσες: 

• Η OWL Lite, χρησιµοποιείται από αυτούς που χρειάζονται κλάσεις 

δοµηµένες σε ιεραρχία και απλούς περιορισµούς για τα χαρακτηριστικά. 

• Η OWL DL, υποστηρίζει χρήστες που επιθυµούν µεγάλη εκφραστικότητα, 

χωρίς όµως να χάνουν σε πληρότητα (η OWL DL εγγυάται ότι όλα τα λογικά συµπεράσµατα 

µπορούν να υπολογιστούν) και περατότητα (το σύστηµα ολοκληρώνει όλους τους 

υπολογισµούς σε πεπερασµένο χρόνο). Παρέχει όλα τα µέρη της γλώσσας OWL, µόνο που 

αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάτω από ορισµένες συνθήκες, για παράδειγµα, ενώ µία 

κλάση µπορεί να είναι υποκλάση µίας άλλης δεν µπορεί να αποτελεί στιγµιότυπο µία άλλης 

κλάσης. 

• Η OWL Full, προορίζεται για χρήστες που επιθυµούν µεγάλη εκφραστικότητα σε 

συνδυασµό µε την συντακτική ελευθερία που προσφέρει η RDF, χωρίς όµως υπολογιστικές 

εγγυήσεις. Η OWL Full µπορεί να θεωρηθεί επέκταση της OWL ενώ οι άλλες δύο ως 

επεκτάσεις µίας αυστηρής µορφής της RDF. 

Η OWL παρέχει ικανοποιητική εκφραστικότητα για να χρησιµοποιηθεί στην πράξη. 

Ωστόσο νέες επεκτάσεις ήδη έχουν ξεκινήσει να εµφανίζονται οι οποίες θα παρέχουν 

περισσότερα λογικά χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων και κανόνων. 

Η λεπτοµερής περιγραφή της OWL δεν περιέχεται στον αντικειµενικό σκοπό της 

παρούσας εργασίας εποµένως θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της µέσω ενός 

παραδείγµατος. 

Παράδειγµα: 

Ορισµός προβλήµατος: ∆ηµιουργία µιας οντολογίας για τον τόπο προέλευσης/ παραγωγής των 

κρασιών. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στους τύπους των κρασιών, το είδος των οποίων εξαρτάται 

από την περιοχή παραγωγής. Εδώ, η περιοχή παραγωγής µπορεί να είναι από µια χώρα µέχρι 
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ένα συγκεκριµένο αµπέλι. Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να διακρίνει 4 τύπους περιοχών 

παραγωγής κρασιού 

ανάλογα µε το µέγεθός τους: 

1.χώρα 

2.περιοχή 

3.πόλη 

4.αµπέλι 

Επιπλέον, χρειάζεται να αναπαραστήσουµε και µερικές από τις σχέσεις που 

συνδέουν αυτούς τους τύπους περιοχών: 

-οι περιοχές είναι τµήµατα των χωρών 

-οι περιοχές µπορεί να διαιρούνται και σε µικρότερης έκτασης τµήµατα (υπο- 

περιοχές) 

-οι πόλεις ανήκουν σε περιοχές 

-τα αµπέλια είναι τµήµατα των πόλεων. 

Μέσω της οντολογίας, είναι επιθυµητό να µπορεί κανείς να συµπεράνει πως αν ένα κρασί 

προέρχεται από ένα συγκεκριµένο αµπέλι, τότε το κρασί αυτό έχει µια συγκεκριµένη χώρα 

προέλευσης (που προκύπτει µέσα από τις παραπάνω σχέσεις). 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ: Η υποκλάση πόλη δεν ορίζεται εδώ για λόγους απλότητας και 

καθώς µπορεί να υποτεθεί ότι µια πόλη ως τόπος παραγωγής περιλαµβάνει και την 

ευρύτερη περιοχή. 

Ορισµός Κλάσεων 

1. <owl:Class rdf:ID=“&vin;ProductionArea”/> 

2. <owl:Class rdf:ID=“&vin;Country”> 

3. <rdfs:subClassOf rdf:resource=”&vin;ProductionArea”/> 

4. </owl:Class> 

5. <owl:Class rdf:ID=”&vin;Region”> 

6. <rdfs:subClassOf rdf:resource=”&vin;ProductionArea”/> 

7. </owl:Class> 

8. <owl:Class rdf:ID=”&vin;Vineyard”> 

9. <rdfs:subClassOf rdf:resource=”&vin;ProductionArea”/> 

10. </owl:Class> 

 

Αντιστοιχία σε Τριάδες 

11. vin:ProductionArea rdf:type owl:Class. 

12. vin:Country rdfs:subClassOf vin:ProductionArea. 

13. vin:Region rdfs:subClassOf vin:ProductionArea. 

14. vin:Vineyard rdfs:subClassOf vin:ProductionArea. 

 

Ορισµός Ιδιοτήτων 

15. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;hasSubArea”> 

16. <rdf:type rdf:resource=”&owl;TransitiveProperty”/> 

17. </owl:ObjectProperty> 

18. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;subAreaOf”> 

19. <owl:inverseOf rdf:resource=”&vin;hasSubArea”/> 
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20. </owl:ObjectProperty> 

21. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;hasRegion:> 

22. <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=”&vin;hasSubArea”/> 

23. <rdfs:domain rdf:resource=”&vinRegion”/> 

24. </owl:ObjectProperty> 

25. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;regionOf”> 

26. <rdf:type rdf:resource=”&owl;FunctionalProperty”/> 

27. <owl:inverseOf rdf:resource=”&vin;hasRegion”/> 

28. <rdfs:range rdf:resource=”&vin;Region”/> 

29. </owl:ObjectProperty> 

30. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;hasSubRegion”> 

31. <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=”&vin;hasSubArea”/> 

32. <rdfs:range rdf:resource=”&vin;Region”/> 

33. </owl:ObjectProperty> 

34. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;subRegionOf”> 

35. <owl:inverseOf rdf:resource=”&vin;hasSubRegion”/> 

36. <rdfs:range rdf:resource=”&vin;Region”/> 

37. <rdf:type rdf:resource=”&owl;FunctionalProperty”/> 

38. </owl:ObjectProperty> 

39. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;hasVineyard”> 

40. <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=”&vin;hasSubArea”/> 

41. <rdfs:range rdf:resource=”&vin;Vineyard”/> 

42. </owl:ObjectProperty> 

43. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”&vin;vineyardRegion”> 

44. <owl:inverseOf rdf:resource=”&vin;has Vineyard”/> 

45. <rdfs:range rdf:resource=”&vin;Region”/> 

46. <rdf:type rdf:resource=”&owl;FunctionalProperty”/> 

47. </owl:ObjectProperty> 

 

Αντιστοίχιση σε Τριάδες 

48. vin:hasSubArea rdf:type rdf:Property. 

49. vin:hasSubArea rdf:type owl:TransitiveProperty. 

50. vin:hasSubArea owl:inverseOf vin:hasSubArea. 

51. vin:hasRegion rdfs:subPropertyOf vin:hasSubArea. 

52. vin:hasRegion owl:range vin:Region. 

53. vin:regionOf owl:inverseOf vin:hasRegion. 

54. vin:regionOf owl:range vin:Country. 

55. vin:regionOf rdf:type owl:FunctionalProperty 

56. vin:hasSubRegion rdfs:subPropertyOf vin:hasSubArea. 

57. vin:hasSubRegion owl:range vin:Region. 

58. vin:subRegionOf owl:inverseOf vin:hasSubRegion. 

59. vin:subRegionOf owl:range vin:Region. 

60. vin:subRegionOf rdf:type owl:FunctionalProperty 

61. vin:hasVineyard rdfs:subPropertyOf vin:hasSubArea. 

62. vin:hasVineyard owl:range vin:Vineyard. 

63. vin:vineyardRegion owl:inverseOf vin:hasVineyard. 

64. vin:vineyardRegion owl:range vin:Region. 

65. vin:vineyardRegion rdf:type owl:FunctionalProperty 

 

Εξήγηση Κλάσεων 

Οι πιο βασικές έννοιες µιας οντολογίας πρέπει να ανήκουν σε κλάσεις, που ανήκουν σε 

ιεραρχικά δένδρα. Κάθε µονάδα (individual) στην OWL, είναι αντικείµενο της κλάσης 

owl:Thing, που είναι υπερκλάση όλων. Ο ορισµός κάθε κλάσης έχει δύο τµήµατα: τη δήλωση 

του ονόµατος της κλάσης και την λίστα των περιορισµών της. 

Η OWL αναγνωρίζει µόνο τις κλάσεις που ορίζονται από δηλώσεις παρόµοιες µε εκείνη 

της γραµµής 2, µε το όνοµα της κλάσης να δίνεται µετά τη δήλωση  rdf:ID. Τυπικά, µετά από 
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µια τέτοια δήλωση, δεν γνωρίζουµε τίποτα άλλο για την κλάση, εκτός από την ύπαρξή της. Το 

όνοµα µιας κλάσης µπορεί να είναι προσδιοριστικό του περιεχοµένου της για έναν άνθρωπο, 

για την OWL όµως, δεν προσφέρει καµιά επιπλέον πληροφορία. Παρά το γεγονός ότι µια 

κλάση δηµιουργείται, δεν σηµαίνει απαραίτητα πως έχει µέλη (αντικείµενα). Σηµειώνεται εδώ, 

ότι σε ένα OWL έγγραφο, οι δηλώσεις των κλάσεων δεν είναι απαραίτητο να είναι 

συγκεντρωµένες σε ένα σηµείο. Η δήλωση του ονόµατος µιας κλάσης (µετά την rdf:ID) µπορεί 

να γίνει µε χρήση της πλήρους διεύθυνσης ή και µε χρήση µιας τµηµατικής, αν η βασική 

διεύθυνση έχει οριστεί στην αρχή του προγράµµατος. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό 

γίνεται για τη δήλωση της κλάσης vin, µε τις δύο εντολές: 

<!ΕΝΤΙΤΥ vin “http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide- 

20030818/wine#”> 

<rdf:RDF xmls:vin=”http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide- 

20030818/”> 

Έτσι, η δήλωση &vin;ProductionArea αντιστοιχεί στην πλήρη διεύθυνση 

http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/wine#ProductionArea. Στη γραµµή 3, 

έχουµε τον περιορισµό ότι η κλάση Country είναι υποκλάση της κλάσης ProductionArea. Αυτή 

η ιδιότητα συσχετίζει µια πιο ειδική οντότητα µε µια πιο γενική. Σηµειώνεται τέλος ότι, όπως 

είναι γνωστό, η ιδιότητα της υποκλάσης είναι µεταβατική. Έτσι, αν η Χ είναι υποκλάση της Υ 

και η Υ υποκλάση της Ζ, τότε και η Χ είναι υποκλάση της Ζ. 

Εξήγηση Τριάδων 

Οι τριάδες των γραµµών 11-14 και 48-65 προσδιορίζουν µε σαφήνεια τις σχέσεις που 

συνδέουν τις ιδιότητες και τις κλάσεις της συγκεκριµένης οντολογίας. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στη δήλωση της γραµµής 11, όπου δηλώνεται ότι το υποκείµενο (vin:ProductionArea) 

είναι ένας πόρος που αποτελεί στιγµιότυπο της γενικής κλάσης owl:Class (αντικείµενο). 

Eξήγηση Ιδιοτήτων 

Μια ιδιότητα είναι µια δυαδική σχέση. Στην OWL υπάρχουν δύο τύποι 

ιδιοτήτων: 

o οι ιδιότητες τύπου δεδοµένων (datatype properties), δηλαδή σχέσεις µεταξύ των 

στιγµιότυπων των κλάσεων και των τύπων δεδοµένων της RDF ή της XML. 

o οι ιδιότητες αντικειµένων, δηλαδή σχέσεις µεταξύ των στιγµιότυπων δύο κλάσεων. 

Η δήλωση µιας ιδιότητας και το όνοµά της γίνονται µε µια δήλωση παρόµοια µε εκείνη της 

γραµµής 15, όπου έχουµε τον ορισµό της ιδιότητας hasSubArea. Κατά των ορισµό µιας 

ιδιότητας, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τεθούν οι απαραίτητοι περιορισµοί. Η OWL παρέχει 

τη δυνατότητα να οριστούν πεδία ορισµού και τιµών. Ακόµη, µια ιδιότητα µπορεί να οριστεί 

ως υπο-ιδιότητα µιας άλλης. Έτσι, στη γραµµή 23, η δήλωση rdfs:domain καθορίζει ότι το 

πεδίο ορισµού της ιδιότητας hasRegion είναι το σύνολο των µελών της κλάσης Region. Η 

δήλωση στη γραµµή 28, ορίζει ως πεδίο τιµών της regionOf το σύνολο τιµών της Region. Και 

η δήλωση της γραµµής 22, ορίζει ότι η ιδιότητα hasRegion είναι υπο-ιδιότητα της hasSubArea. 
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Γίνεται λοιπόν φανερό, πως οι ιδιότητες, όπως και οι κλάσεις, µπορούν κι εκείνες να 

οργανωθούν σε ιεραρχία, µε τη χρήση των παραπάνω περιορισµών. Τέλος, η ιδιότητα 

inverseOf της γραµµής 27 δηλώνει ότι οι ιδιότητες regionOf και hasRegion είναι αντίστροφες. 

Cardinality 

H ιδιότητα owl:cardinality επιτρέπει τον ακριβή ορισµό του αριθµού των στοιχείων σε 

µια ιδιότητα. Όταν χρησιµοποιείται µια δήλωση της µορφής: 

<owl:cardinality>1</owl:cardinality>  

σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ιδιότητα αυτής της κλάσης παίρνει ακριβώς µία τιµή. 

Επίσης, οι δηλώσεις owl:maxCardinality και owl:minCardinality χρησιµοποιούνται για 

τον ορισµό ανώτατου και κατώτατου ορίου αντίστοιχα. 

 

2.4 Λογική 

Βασικό συστατικό του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου πέρα από την µέθοδο 

αναπαράστασης της γνώσης είναι και ένας µηχανισµός που να επιτρέπει την επεξεργασία της 

γνώσης αυτής. Αυτός ο µηχανισµός θα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα λογικής 

επεξεργασίας των πληροφοριών µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων, την δηµιουργίας νέας 

γνώσης, την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων και την αυτόµατη  εκτέλεση ενεργειών. Ο 

µηχανισµός αυτός κάνει χρήση κυρίως της λογικής (logic).  

Η λογική είναι το πεδίο που µελετά τις αρχές της συλλογιστικής και έχει τις ρίζες της 

στον Αριστοτέλη. Σε γενικές γραµµές η λογική προσφέρει µία τυπική γλώσσα για την 

αναπαράσταση της γνώσης. Επιπλέον, παρέχει µία τυπική σηµασιολογία (semantics) καθώς και 

την δυνατότητα συναγωγής συµπερασµάτων από την υπάρχουσα γνώση.  

Έστω για παράδειγµα ότι γνωρίζουµε τα εξής:  

«όλοι οι καθηγητές είναι µέλη του διδακτικού προσωπικού µίας σχολής», 

«όλα τα µέλη διδακτικού προσωπικού είναι µέλη του γενικού προσωπικού µίας σχολής» και 

«ο Γιώργος είναι καθηγητής». 

Στην κατηγορηµατική λογική αυτή η γνώση θα είχε την εξής αναπαράσταση: 

prof(X) → faculty(X) 

faculty(X) →  staff(X) 

prof(george)  

Από τα παραπάνω µπορούν να συναχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

faculty(george) 

staff(george) 

prof(X) → staff(X) 
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Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της λογικής είναι ότι παρέχει την δυνατότητα 

αιτιολόγησης των συµπερασµάτων δηλαδή είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα επιµέρους βήµατα 

της συναγωγής ενός συµπεράσµατος και να αιτιολογηθούν µε βάση την υπάρχουσα γνώση.  

 

2.4.1 Προτασιακή λογική  

Η προτασιακή λογική (propositional logic) είναι το πιο απλό σύστηµα συµβολικής 

λογικής.  Η προτασιακή λογική ασχολείται µε προτάσεις που αποφαίνονται γιά κάτι, δηλαδή 

κάνουν κάποιες διαπιστώσεις. Οι πιο απλές προτάσεις ονοµάζονται ατοµικές προτάσεις ή 

άτοµα (atomic propositions, atoms). Οι προτάσεις αυτές συνδεόµενες µε τους λογικούς 

συνδέσµους (logical connectives) συνθέτουν τις σύνθετες προτάσεις (compound propositions). 

Οι λογικοί σύνδεσµοι είναι :  ¬ (not, άρνηση), ⋀ (and, και, σύζευξη), ⋁ (or, ή, διάζευξη), → 

(implies, συνεπαγωγή), ↔ (equivalent, ισοδυναµία).  

Η αναπαράσταση της γνώσης στην προτασιακή λογική είναι πολύ στοιχειώδης : 

Βασίζεται στην ανάθεση κάποιων προτάσεων της φυσικής (ή άλλης) γλώσσας σε ατοµικές 

προτάσεις, και η χρησιµοποίηση συνδέσµων για την σύνθεση προτάσεων που αφορούν πιο 

σύνθετα φαινόµενα. Η αναπαράσταση της γνώσης βέβαια στην προτασιακή λογική συναρτάται 

άµεσα µε την σηµασιολογία (semantics), η οποία µε την σειρά της συναρτάται µε την ερµηνεία 

(interpretation) των προτάσεων της προτασιακή λογική. Η µόνη δυνατή ερµηνεία µιας 

πρότασης της προτασιακή λογική είναι η εκτίµησή της (valuation), η απονοµή δηλαδή µιας\ 

τιµής αλήθειας (truth value) στην πρόταση. Η εκτίµηση µιας πρότασης στη προτασιακή λογική 

ορίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις των ατοµικών προτάσεων λαµβάνοντας υπόψη τους πίνακες 

αλήθειας (truth tables) των λογικών συνδέσµων. Οι πίνακες αλήθειας των λογικών συνδέσµων 

ορίζονται παρακάτω. Υπάρχουν δύο µόνο τιµές αλήθειας : αληθές (true) και ψευδές (false). Οι 

τιµές αυτές αναπαρίστανται και σαν 1 ή t, και 0 ή f αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 1: Πίνακες αλήθειας των λογικών συνδέσµων 

 

Η ερµηνεία µιας πρότασης στην προτασιακή λογική  

∆εδοµένης µιας πρότασης φ, έστω p1,p2,..,pn, τα άτοµα της πρότασης. Μια ερµηνεία Ι 

της φ είναι µια ανάθεση τιµών αλήθειας σε κάθε άτοµο pi, i=1,...,n. Η ανάθεση µιας τιµής 

αλήθειας ενός ατόµου p στην Ι συµβολίζεται µε Ι(p)=1 (ανάθεση αληθούς τιµής), I(p)=0 

(ανάθεση ψευδούς τιµής). 
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Η αποτίµηση της τιµής αλήθειας µιας πρότασης στην προτασιακή λογική 

Η πρόταση φ είναι αληθής κάτω από µια ερµηνεία I εάν η φ αποτιµάται ως αληθής στην 

I. Αλλιώς η φ είναι ψευδής στην ερµηνεία I. 

Παράδειγµα 

Ας θεωρήσουµε την πρόταση (p⋀q)→(r↔¬s). Η πρόταση διαθέτει 4 άτοµα, οπότε 

υπάρχουν 16 ερµηνείες. Για κάθε ερµηνεία η πρόταση έχει τιµή αλήθεια ή ψέµα. Με βάση τον 

πίνακα αλήθειας µπορούµε να βρούµε ποιες ερµηνείες ικανοποιούν, δίνουν εκτίµηση 1, στην 

πρόταση. 

 

Πίνακας 2: Πίνακας αληθείας της πρότασης (p⋀⋀⋀⋀q)→(r↔¬s)  

 

2.4.2 Κατηγορηµατική  λογική 

Η προτασιακή λογική είναι πολύ στοιχειώδες µέσον για την αναπαράσταση και 

επεξεργασία της γνώσης, γιατί έχει πολύ περιορισµένες δυνατότητες. Για παράδειγµα, από τις 

προτάσεις "σε κάθε νησί µπορείς να πας µε πλοίο", "η Κέρκυρα είναι νησί", εύκολα 

συµπεραίνουµε ότι "στην Κέρκυρα µπορείς να πας µε πλοίο". Η προτασιακή λογική όµως δεν 

έχει τρόπο να αναπαραστήσει την γνώση των απλών αυτών προτάσεων και να εφαρµόσει 

συµπερασµατολογία ακόµα και σε τόσο απλές προτάσεις. Ο λόγος είναι (η εννοούµενη από την 

φυσική γλώσσα) ύπαρξη καθολικού ποσοδείκτη (κάθε νησί...) που ταυτόχρονα προϋποθέτει 

την ύπαρξη µεταβλητών. Αντίθετα, στη κατηγορηµατική λογική α’ τάξης (First Order Predicate 

Logic, FOPL) µπορούµε να αναπαραστήσουµε γνώση που αναφέρεται σε ένα σύνολο 
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αντικειµένων και στις σχέσεις τους, και να εξετάσουµε ως προς την αλήθεια τους προτάσεις για 

αυτά τα αντικείµενα. 

Για να γράψουµε προτάσεις στην προτασιακή λογική πρέπει να εισάγουµε µε αυστηρό 

τρόπο τις εξής τρεις έννοιες, τους όρους (terms), τα κατηγορηµατικά σύµβολα (predicate 

symbols, predicates), και τους ποσοδείκτες (quantifiers). 

� Όρος (term)  

Ένας όρος ορίζεται ως εξής : 

- Μια σταθερά είναι ένας όρος. 

- Μια µεταβλητή είναι ένας όρος. 

- Εάν f είναι ένα συναρτησιακό σύµβολο n-ορισµάτων, και τ1,τ2,...,τn είναι όροι, τότε το 

f(τ1,τ2,...,τn) είναι επίσης όρος. 

� Άτοµο - Κατηγόρηµα 

Εάν p είναι ένα κατηγορηµατικό σύµβολο n-θέσεων και t1,t2,...,tn είναι όροι τότε το 

p(t1,t2,...,tn) είναι άτοµο ή κατηγόρηµα. 

Για παράδειγµα, τα παρακάτω είναι κατηγορήµατα:   

άνθρωπος(πέτρος), project(leader(X), programmer(peter),secretary(helen)) 

� Ποσοδείκτες 

Οι ποσοδείκτες είναι δύο σύµβολα, το ∃ ( Exists, Υπαρχει) και το ∀ (All, για κάθε) που 

ονοµάζονται αντίστοιχα υπαρξιακός και καθολικός ποσοδείκτης.  

Έτσι αν γράψουµε (∃Χ) άνθρωπος(Χ)... εννοούµε ότι ‘υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που 

...’ , ενώ αν γράψουµε (∀Χ) άνθρωπος(Χ)... εννοούµε ότι ‘για κάθε άνθρωπο που ...’ .  Όλα τα 

παραπάνω τα συνδυάζουµε κατάλληλα ώστε να σχηµατίσουµε προτάσεις της κατηγορηµατικής 

λογικής, εκ των οποίων µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι και τα παρακάτω:  

(∀Χ) (άνθρωπος(Χ) → θνητός(Χ)) 

(∃Χ) (άνθρωπος(Χ) ⋀ έλληνας(Χ)) 

(∀Χ) ( φοιτητής(Χ) → (∃Ζ) (πανεπιστήµιο(Ζ) ⋀ πηγαίνει(Χ,Ζ)) ) 

Μία µορφή προτάσεων της κατηγορηµατικής λογικής, που χρησιµοποιείται από την 

Prolog όπως θα δούµε παρακάτω, είναι και οι προτάσεις clause ή φράσεις. Μια φράση είναι µια 

πεπερασµένη ακολουθία από µηδέν ή περισσότερα λεκτικά σε διάζευξη, όπου ένα λεκτικό 

είναι ένα θετικό ή αρνητικό άτοµο.  

Μια φράση τύπου Horn είναι µια φράση που έχει ένα το πολύ θετικό λεκτικό, όπως τα 

παραδείγµατα που παρουσιάζονται παρακάτω:  

¬a(X,S) ⋁  ¬a(X,T) ⋁  a(X, τ(S,T)) 

¬a(f(S,T),T) ⋁  u(S,T)   

  

 



 - 30 - 

2.4.3 Λογικός προγραµµατισµός 

Κατά µια πρώτη προσέγγιση, ο λογικός προγραµµατισµός είναι µια υπολογιστική 

κωδικοποίηση που συνδυάζει δύο κύριες αρχές: 

• χρησιµοποιεί λογική για να αναπαραστήσει τη γνώση, 

• χρησιµοποιεί το µηχανισµό των αποδείξεων και των συµπερασµάτων για να 

επεξεργαστεί γνώση. 

Στο πλαίσιο επίλυσης ενός προβλήµατος, η πρώτη αρχή αφορά την αναπαράσταση 

υποθέσεων και συµπερασµάτων, ενώ η δεύτερη, αφορά τον ορισµό και την παραγωγή των 

λογικών σχέσεων µεταξύ υποθέσεων και συµπερασµάτων. Ο γενικός σκοπός σε κάθε τέτοιο 

πλαίσιο είναι να συνάγεται το επιθυµητό αποτέλεσµα από τις δεδοµένες υποθέσεις, µε έναν 

τρόπο που είναι υπολογιστικά βιώσιµος. 

Ο λογικός προγραµµατισµός µπορεί να θεωρηθεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος του 

προγραµµατισµού µε βάση τη γνώση (knowledge-based programming). Η εκφραστικότητα της 

λογικής δίνει την δυνατότητα κωδικοποίησης υποθέσεων στο πλαίσιο του προβλήµατος µε 

έναν άµεσο τρόπο ανεξάρτητο της υλοποίησης. Αντίστροφα, µπορεί κανείς να 

αποκωδικοποιήσει µια τέτοια κωδικοποίηση µε σκοπό να επανακτήσει τις υπονοούµενες 

υποθέσεις. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτηµά του, το ότι δηλαδή δίνει την δυνατότητα σε 

κάποιον να εκφράσει τη γνώση αποκλειστικά µε έναν τρόπο ανεξάρτητο της µηχανής, 

φτιάχνοντας προγράµµατα πιο συµπαγή, ευέλικτα και κατανοητά.  

Ένα πρόγραµµα λογικής είναι ένα σύνολο από αξιώµατα, ή κανόνες, τα οποία ορίζουν 

σχέσεις µεταξύ αντικειµένων. Οι βασικές δοµές του λογικού προγραµµατισµού είναι δύο: οι 

όροι (terms) και οι δηλώσεις (statements). Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δηλώσεων: τα 

γεγονότα (facts), τα ερωτήµατα (queries)  και οι κανόνες (rules), ενώ υπάρχει µία µοναδική 

δοµή, ο λογικός όρος (logical term). 

� Γεγονότα 

Το πιο απλό είδος δήλωσης είναι το γεγονός (fact). Ένα γεγονός είναι ένας τρόπος µε τον 

οποίο δηλώνεται η ύπαρξη µίας σχέσης (relation) µεταξύ αντικειµένων. Για παράδειγµα: 

father(abraham, isaac). Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι ο abraham είναι πατέρας του 

isaac ή αλλιώς ότι µεταξύ των abraham και isaac υπάρχει η σχέση ‘πατέρας’. Μία εναλλακτική 

ονοµασίας της σχέσης είναι ο όρος κατηγόρηµα (predicate). Τα ονόµατα των µεµονωµένων 

στοιχείων λέγονται άτοµα (atoms). Ένα πεπερασµένο σύνολο από γεγονότα αποτελεί ένα 

πρόγραµµα (program), την απλούστερη µορφή ενός προγράµµατος λογικής. 

� Ερωτήµατα 

Μία δεύτερη µορφή δήλωσης είναι ένα ερώτηµα (query). Ένα ερώτηµα ελέγχει αν 

υπάρχει µία συγκεκριµένη σχέση µεταξύ δύο αντικειµένων και αποτελεί τρόπο ανάκτησης 

πληροφοριών από ένα πρόγραµµα. Για παράδειγµα, το ερώτηµα father(abraham, 
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isaac)?  ελέγχει αν υπάρχει η σχέση ‘πατέρας’ µεταξύ των abraham και isaac. Ένα γεγονός 

τελειώνει µε µία τελεία (.) και ένα ερώτηµα µε ένα ερωτηµατικό (?). Η οντότητα χωρίς την 

τελεία ή το ερωτηµατικό καλείται στόχος (goal). ∆ηλαδή, ένα γεγονός P. δηλώνει ότι ο στόχος 

P είναι αληθής ενώ ένα ερώτηµα P? ελέγχει αν ο στόχος P αληθεύει ή όχι. Η απάντηση 

ερωτηµάτων χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα που περιέχει γεγονότα προκαλεί αναζήτηση του 

προγράµµατος για ένα γεγονός που υπονοεί ή είναι όµοιο µε το ζητούµενο οπότε επιστρέφει 

yes ή διαφορετικά επιστρέφει no.  

� Κανόνες 

Η τρίτη µορφή δήλωσης είναι ο κανόνας (rule). Ένας κανόνας αποτελεί µία γενική 

δήλωση σχετικά µε τα αντικείµενα και τις µεταξύ τους σχέσεις και χρησιµοποιείται όταν 

θέλουµε να δηλώσουµε ότι ένα γεγονός εξαρτάται από ένα σύνολο γεγονότων. Ένας κανόνας 

στην Prolog αποτελείται από την κεφαλή (head) και το σώµα (body). Η κεφαλή περιλαµβάνει 

το γεγονός το οποίο ορίζει ο κανόνας και το σώµα περιέχει την σύζευξη των γεγονότων που 

πρέπει να ισχύουν για να είναι αληθής η κεφαλή και να ικανοποιείται ο κανόνας. Για 

παράδειγµα, ο παρακάτω κανόνας ο οποίος ορίζει ότι η Χ είναι αδελφή του Υ αν η Χ είναι 

γυναίκα και έχουν τους ίδιους γονείς: 

sister_of(X,Y):- 

 female(X), 

 parents(X,M,F), 

 parents(Y,M,F). 

Η ερµηνεία (meaning) Μ(Ρ), ενός λογικού προγράµµατος Ρ, είναι το σύνολο των 

στοιχειωδών µοναδιαίων φράσεων, δηλαδή στοιχειωδών κατηγορηµάτων, που συµπεραίνονται 

από το Ρ. Ο βασικός τρόπος χρήσης ενός λογικού προγράµµατος είναι µε τον ορισµό µίας 

βάσης γνώσης η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα σύνολο γεγονότων και κανόνων.  

 

2.4.4  Το µοντέλο εκτέλεσης της Prolog 

Η Prolog βασίζεται στην κατηγορηµατική λογική α΄ επιπέδου (FOPL), η οποία και 

περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα, χρησιµοποιεί όµως προτάσεις σε µορφή clause ή 

φράσεις (clausal form) και πιο συγκεκριµένα φράσεις σε µορφή Horn (Horn clause form).    

Η Prolog απαντά στα ερωτήµατα που υποβάλλει ο χρήστης προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει µία σύζευξη στόχων (goals)  που το εκάστοτε ερώτηµα περιλαµβάνει. Ένας 

στόχος µπορεί να ικανοποιηθεί είτε άµεσα µε ενοποίηση µε ένα γεγονός (fact) είτε να αναχθεί 

στην ικανοποίηση υπο-στόχων µέσω ενοποίησης µε ένα κανόνα (rule).  Κάθε φορά που ένας 

στόχος δεν µπορεί να ικανοποιηθεί η Prolog εκτελεί οπισθοδρόµηση (backtracking), δηλαδή 

επιστροφή σε κάποιους στόχους  που έχουν ήδη ικανοποιηθεί προηγουµένως µε σκοπό να τους 

ικανοποιήσει εκ νέου. 
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Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα για την πληρέστερη κατανόηση του µηχανισµού 

εκτέλεσης της Prolog. Θεωρώντας τον κανόνα του παραπάνω παραδείγµατος sister_of  

ζητάµε από την Prolog να µάθουµε αν η mary είναι αδερφή του john. Το ερώτηµα που πρέπει 

να απαντηθεί είναι: sister_of(mary,john). 

Έστω ότι στην βάση γνώσης υπάρχουν οι εξής κανόνες και γεγονότα: 

parent(C,M,F) :-  

 mother(C,M), father(C,F). 

mother(john,ann). 

mother(mary,ann). 

father(mary,fred). 

father(john,fred). 

Με την ενοποίηση των µεταβλητών X, Y µε τα mary, john η απάντηση του ερωτήµατος 

ανάγεται στην ικανοποίηση των εξής στόχων: 

female(mary), 

parents(mary,M,F), 

parents(john,M,F). 

Η ροή ικανοποίησης των στόχων παρουσιάζεται βήµα προς βήµα στα Σχήµατα 4.1- 4.3: 

 

Σχήµα 4: Τυπική ροή ικανοποίησης στόχων από τον µηχανισµό εκτέλεσης της Prolog 

 

Η ικανοποίηση ενός στόχου περιλαµβάνει αναζήτηση στην βάση γνώσης για γεγονότα ή 

κανόνες που ταιριάζουν, στην συνέχεια µαρκάρισµα του σηµείου στην βάση γνώσης και 

συνέχεια µε την ικανοποίηση υπο-στόχων που τυχόν υπάρχουν. 

Μετά την ικανοποίηση του στόχου female(mary) ο στόχος parent(mary,M,F) 

ικανοποιείται µε ενοποίηση των M µε ann και F µε fred οπότε ανάγεται στην ικανοποίηση  

των υπο-στόχων mother(mary,M) και father(mary,F)όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1. 

Οι υποστόχοι αυτοί ικανοποιούνται από τα γεγονότα της βάσης γνώσης 

mother(mary,ann) και father(mary,fred)., οπότε και η ροή εκτέλεσης οδηγείται 

στον στόχο parent(john,M,F) όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 4.2.  

female(mary) 

parent(mary,M,F) 

parent(john,M,F) 
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Σχήµα 4.1: Πρώτο βήµα εκτέλεσης 

 

 

Σχήµα 4.2: ∆εύτερο βήµα εκτέλεσης 

 

Η ικανοποίηση αυτού του στόχου ανάγεται στην ικανοποίηση των υπο-στόχων 

mother(john,ann), father(john,fred), οι οποίοι και ικανοποιούνται από τα 

αντίστοιχα γεγονότα της βάσης γνώσης, οπότε το ερώτηµα επιτυγχάνει όπως φαίνεται και στο 

Σχήµα 4.3. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν ένας στόχος αποτύχει να ικανοποιηθεί, τότε ο µηχανισµός 

εκτέλεσης οπισθοδροµεί στο αµέσως προηγούµενο σηµείο όπου ικανοποιήθηκε ένας κανόνας 

µε σκοπό να το ικανοποιήσει εναλλακτικά. Όλες οι µεταβλητές του γίνονται πάλι ανεξάρτητες 

και η Prolog αρχίζει να ψάχνει την βάση γνώσης από το σηµείο εκείνο και µετά για γεγονότα ή 

κανόνες που ενοποιούνται µε τον ζητούµενο στόχο. Αν βρεθεί κάποιος η εκτέλεση συνεχίζεται 

κανονικά. Αν υπάρξει πάλι αποτυχία τότε γίνεται άλλη µία οπισθοδρόµηση ένα βήµα πιο πίσω. 

Στο παράδειγµά µας, αν ο στόχος parent(john,ann,fred)αποτύγχανε τότε η Prolog θα 

οπισθοδροµούσε στον parent(mary,ann,fred) επιχειρώντας να τον ικανοποιήσει 

εναλλακτικά. 

parent(mary,ann,fred) 

female(mary) 

mother(mary,ann) 

father(mary,fred) 

parent(john,ann,fred) 

parent(mary,ann,fred) 

female(mary) 

mother(mary,M) 

father(mary,F) 

parent(john,M,F) 
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Σχήµα 4.3: Τελικό βήµα εκτέλεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parent(mary,ann,fred) 

female(mary) 

mother(mary,ann) 

father(mary,fred) 

parent(john,ann,fred) 



 - 35 - 

3. Σχεδιασµός και Υλοποίηση Συστήµατος 

 

3.1 ∆οµή και περιεχόµενα του RDF εγγράφου 

 

3.1.1 To RDF έγγραφο 

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της παρούσας εργασίας, το σύστηµα που 

κατασκευάστηκε πραγµατοποιεί αναζητήσεις πάνω σε rdf δεδοµένα τα οποία εξάγονται 

δυναµικά από µία βάση δεδοµένων Access.  Το RDF έγγραφο που παράγεται περιέχει όλες τις 

δηµοσιεύσεις και τους συγγραφείς που είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων µε τη µορφή 

πόρων των κλάσεων που έχουν οριστεί στο RDF Schema. Το RDF έγγραφο βρίσκεται στο  

∆ιαδίκτυο στην διεύθυνση http://lpis.csd.auth.gr/rdf-publications.asp . 

Για παράδειγµα, η καταχώρηση της δηµοσίευσης Tsoumakas G., Vrakas D., Bassiliades 

N., Vlahavas I., “Using the k-nearest problems for adaptive multicriteria planning”, 3
rd

 

Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN ’04), G. Vouros and T. Panayiotopoulos, 

Springer-Verlag, LNAI 3025, 132-141, Samos, Greece, 2004  έχει ως εξής: 

<LPISPubs:ConferenceProceedings  rdf:ID="entry146"> 

 <LPISPubs:publicationTitle>Using the k-nearest problems for 

 adaptive multicriteria planning</LPISPubs:publicationTitle> 

 <LPISPubs:authors rdf:parseType="Collection"> 

  <rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdf-

   publications.asp#author6"/> 

  <rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdf-

   publications.asp#author8"/> 

  <rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdf-

   publications.asp#author9"/> 

  <rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdf-

   publications.asp#author2"/> 

 </LPISPubs:authors> 

 <LPISPubs:mediaTitle>Proc. 3rd Hellenic Conference on Artificial 

 Intellligence (SETN '04)</LPISPubs:mediaTitle> 

 <LPISPubs:mediaEditors>G. Vouros and T.Panayiotopoulos 

 </LPISPubs:mediaEditors> 

 <LPISPubs:mediaPublisher>SpringerVerlag 

 </LPISPubs:mediaPublisher> 

 <LPISPubs:mediaVolInfo>LNAI 3025</LPISPubs:mediaVolInfo> 

 <LPISPubs:publicationPagesInMedium>132-141 

 </LPISPubs:publicationPagesInMedium> 

 <LPISPubs:publicationLocation>Samos,Greece 

 </LPISPubs:publicationLocation> 

 <LPISPubs:publicationYear       

 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">2004 

 </LPISPubs:publicationYear> 

 <LPISPubs:publicationNoOfPages      

  rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">10 

 </LPISPubs:publicationNoOfPages> 

 <LPISPubs:publicationFileName>tsoumakas setn04.pdf 

 </LPISPubs:publicationFileName> 

 <LPISPubs:publicationAbstract></LPISPubs:publicationAbstract> 
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 <LPISPubs:publicationPubURL></LPISPubs:publicationPubURL> 

 <LPISPubs:keywords> 

  <rdf:Seq> 

   <rdf:_1>Machine Learning</rdf:_1> 

   <rdf:_2>Planning</rdf:_2> 

   <rdf:_3>Prediction</rdf:_3> 

  </rdf:Seq> 

 </LPISPubs:keywords> 

</LPISPubs:ConferenceProceedings> 

 

Μία δηµοσίευση, όπως φαίνεται και παραπάνω, περιλαµβάνει στοιχεία όπως ο τίτλος της 

(publicationTitle), µία λίστα µε τους συγγραφείς της (authors), τον τίτλο του µέσου 

δηµοσίευσης (mediaTitle), τα ονόµατα των συγγραφέων του µέσου (mediaEditors), 

των εκδοτών του µέσου (mediaPublisher), τον µέσο όρο των σελίδων 

(publicationPagesInMedium), τον τόπο της έκδοσης της δηµοσίευσης 

(publicationLocation) και το έτος δηµοσίευσης (publicationYear).  

Επίσης, η καταχώρηση ενός συγγραφέα, για παράδειγµα του Βασιλειάδη Ν. µε διεύθυνση 

http://lpis.csd.auth.gr/people/nbassili/, είναι η παρακάτω: 

<LPISPubs:Author rdf:ID="author9"> 

 <LPISPubs:authorName>N</LPISPubs:authorName> 

 <LPISPubs:authorSurName>Bassiliades</LPISPubs:authorSurName> 

 <LPISPubs:authorURL>http://lpis.csd.auth.gr/people/nbassili/ 

 </LPISPubs:authorURL> 

</LPISPubs:Author> 

 

3.1.2 Το RDF Schema 

Η δοµή του RDF εγγράφου βασίζεται σε ένα RDF Schema το οποίο βρίσκεται στην 

διεύθυνση  http://lpis.csd.auth.gr/publications.rdfs#. Στο RDF Schema υπάρχουν δύο βασικές 

κλάσεις: η κλάση Entry, που αφορά τις δηµοσιεύσεις και η κλάση Author, η οποία 

περιλαµβάνει τους συγγραφείς και τα στοιχεία τους. Η κλάση Entry έχει δέκα υποκλάσεις, 

κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετικό είδος δηµοσίευσης. Ο ορισµός αυτών των 

υποκλάσεων έγινε µε βάση τις τιµές του πεδίου Media Type, που περιγράφει τα διαφορετικά 

είδη δηµοσιεύσεων στη βάση δεδοµένων. Στο Σχήµα 5 φαίνεται η ιεραρχία των κλάσεων και 

των υποκλάσεων του RDF Schema.  

Tα πεδία που περιγράφουν µια δηµοσίευση στη βάση δεδοµένων από όπου έγινε η 

εξαγωγή των rdf δεδοµένων έγιναν ιδιότητες µε πεδίο ορισµού την κλάση Entry.  Οι ιδιότητες 

που υπάρχουν στο RDF Schema παρέχουν τη δυνατότητα για την επαρκή περιγραφή µιας 

δηµοσίευσης αλλά και των στοιχείων ενός συγγραφέα. Ο ορισµός των ιδιοτήτων είναι απλός 
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και οι περισσότερες από αυτές αφορούν τις δηµοσιεύσεις. Αυτό δηλώνεται από το πεδίο 

 

Σχήµα 5:Η οργάνωση των κλάσεων στο RDF Schema 

 

ορισµού τους που στην προηγούµενη περίπτωση ορίζεται να είναι η κλάση Entry, ενώ για τις 

ιδιότητες που αφορούν τους συγγραφείς το πεδίο ορισµού είναι αντίστοιχα η κλάση Author.  

Όσον αφορά τα πεδία τιµών των ιδιοτήτων (range), στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά είναι 

αλφαριθµητικά (rdfs:Literal). Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ιδιότητες, όπως ο χρόνος έκδοσης 

(PublicationYear), που ορίζονται ως ακέραιοι αριθµοί (xsd:integer). Επίσης, υπάρχει και η 

ιδιότητα authors, που είναι ιδιότητα της κλάσης των δηµοσιεύσεων και έχει ως πεδίο τιµών µια 

λίστα (rdf:List), για να εµφανίζει τους συγγραφείς µιας δηµοσίευσης διατεταγµένους σε σειρά. 

Παρόµοια είναι και η περίπτωση των λέξεων-κλειδιών (keywords) που έχει ως πεδίο τιµών µια 

«ακολουθία» (rdf:Seq) και πάλι για τον ίδιο λόγο. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκαν δύο 

διαφορετικοί τρόποι για την κατάταξη είναι απλός: και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται η 

κατά προτεραιότητα κατάταξη, όµως στην πρώτη περίπτωση το σύνολο που παράγεται είναι 

κλειστό (δεν υπάρχουν άλλοι συγγραφείς εκτός από τους συµπεριληφθέντες), ενώ στη δεύτερη 

το σύνολο είναι θεωρητικά ανοιχτό, δηλαδή µπορεί κάποιος να προσθέσει και άλλες λέξεις 

κλειδιά αν το επιθυµεί. 

 

3.2  Απαιτήσεις συστήµατος 

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι απαιτήσεις από το προς ανάπτυξη σύστηµα οι 

οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν τον προσδιορισµό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα 

πραγµατοποιούνται οι αναζητήσεις των επιστηµονικών εργασιών στο σύστηµα. 

Μελετώντας τα δεδοµένα προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε το ποια από τα 

χαρακτηριστικά µίας δηµοσίευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια των 
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αναζητήσεων. Οι πιο χαρακτηριστικές πληροφορίες που διατηρούνται για µια επιστηµονική 

εργασία και µπορούν να αποτελέσουν κριτήρια αναζήτησής της από τους χρήστες είναι τα 

εξής: το/α επίθετο/α του/των συγγραφέων, οι λέξεις κλειδιά, ο τίτλος της, η χρονολογία 

δηµοσίευσης, το όνοµα του εκδότη και ο τύπος της δηµοσίευσης δηλαδή αν πρόκειται για 

βιβλίο, δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό, ανακοίνωση σε συνέδριο, εκπόνηση 

διδακτορικού κ.λ.π. . Εποµένως, µία απλή αναζήτηση επιστηµονικής εργασίας θα µπορούσε να 

γίνει βάσει ενός εκ των παρακάτω κριτηρίων: 

• το επίθετο ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων που συµµετείχαν στην συγγραφή της 

• µία ή περισσότερες λέξεις κλειδιά  

• τον πλήρη τίτλο της δηµοσίευσης 

• την χρονολογία δηµοσίευσης 

• το όνοµα του εκδότη 

• τον τύπο της δηµοσίευσης 

Επιπλέον, πέραν των απλών αναζητήσεων, το σύστηµα θα πρέπει να δίνει την 

δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Μία κατηγορία σύνθετης 

αναζήτησης αφορά τον συνδυασµό των παραπάνω κριτηρίων σε λογική σύζευξη µεταξύ τους, 

το κάθε ένα µε όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει αναζήτηση µίας 

εργασίας µε βάση το όνοµα ενός εκ των συγγραφέων της και της χρονολογίας δηµοσίευσής 

της. Επίσης, µία ακόµα κατηγορία σύνθετης αναζήτησης αφορά την χρήση των παραπάνω 

κριτηρίων σε λογική διάζευξη µεταξύ τους. Για παράδειγµα, αναζήτηση µίας επιστηµονικής 

εργασίας µε βάση τον πλήρη τίτλο της ή µία λέξη κλειδί που περιλαµβάνεται στον τίτλο της. Σε 

αυτό το σηµείο κρίνονται αναγκαίες δύο διευκρινίσεις: α) στις αναζητήσεις µε βάση το επίθετο 

του συγγραφέα ή συγγραφέων παίζει ρόλο και η σειρά τους στη λίστα συγγραφέων, για 

παράδειγµα αναζήτηση των εργασιών στις οποίες πρώτο όνοµα είναι ο Χ και δεύτερο όνοµα ο 

Υ, και β) στην αναζήτηση µε λογική σύζευξη κριτηρίων προβλέπονται όλοι οι συνδυασµοί 

κριτηρίων εκτός από τις αναζητήσεις µε σύζευξη του πλήρους τίτλου µίας εργασίας και λέξεων 

κλειδιών του τίτλου. Η τελευταία παρατήρηση προκύπτει λογικά διότι δεν έχει νόηµα να 

αναζητηθεί µία εργασία µε βάση µία λέξη κλειδί του τίτλου της και ταυτόχρονα µε βάση τον 

πλήρη τίτλο της αφού ο τελευταίος αρκεί για τον προσδιορισµό της. 

 

3. 3 Τεχνικές προδιαγραφές 

Η υλοποίηση του παρόντος συστήµατος πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της SWI-Prolog 

5.6 και των βιβλιοθηκών της  που αφορούν αφ’ ενός την ανάλυση και επεξεργασία RDF 

µεταδεδοµένων και αφ’ ετέρου την δηµιουργία και επεξεργασία ιστοσελίδων. Η SWI-Prolog 

αποτελεί µία υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της γλώσσας προγραµµατισµού Prolog που 
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χρησιµοποιείται κυρίως για διδακτικούς σκοπούς. Από το 1987 βρίσκεται σε συνεχή 

διαδικασία ανάπτυξης και ο κύριος συγγραφέας της είναι ο Jan Wielemaker. 

 

3.3.1 Η βιβλιοθήκη SWI-Prolog Semantic Web (SemWeb library) 

Η βιβλιοθήκη SWI-Prolog Semantic Web (SemWeb library) είναι µία βιβλιοθήκη που 

επιτρέπει στην SWI-Prolog να ενσωµατώνει δεδοµένα που συµφωνούν µε τα πρότυπα του 

W3C για το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο. Περιλαµβάνει πακέτα που επιτρέπουν την 

πραγµατοποίηση ανάγνωσης, αναζήτησης και αποθήκευσης εγγράφων του Σηµασιολογικού 

∆ιαδικτύου.  

Κεντρικό δόµηµα (module) της βιβλιοθήκης είναι το rdf_db το οποίο παρέχει 

δυνατότητες αποθήκευσης και πραγµατοποίησης βασικών ερωτηµάτων στις rdf τριπλέτες.  

Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι δυνατότητες πραγµατοποίησης 

ερωτηµάτων κυρίως µέσω του κατηγορήµατος rdf(?Subject, ?Predicate, 

?Object) το οποίο πραγµατοποιεί στοιχειώδη αναζήτηση τριπλέτων. Τα  Subject και 

Predicate είναι άτοµα που αντιπροσωπεύουν το πλήρες URL του περιγραφόµενου πόρου, 

ενώ το Object είναι είτε ένα άτοµο που αναπαριστά ένα πόρο είτε του τύπου 

literal(Value) αν το αντικείµενο είναι τύπου κειµένου, ακεραίου κ.λ.π.  Ένα ακόµα 

χρήσιµο κατηγόρηµα στην αναζήτηση τριπλέτων είναι και το rdf_has((?Subject, 

?Predicate, ?Object) το οποίο εκµεταλλεύεται την rdfs σχέση subPropertyOf.  Το 

ερώτηµα αυτό επιστρέφει κάθε τριπλέτα της οποίας το κατηγόρηµα (predicate) είναι ίδιο µε το 

Predicate ή µπορεί να προσεγγιστεί αναδροµικά από αυτό µέσω της ιδιότητας 

subPropertyOf.  

Επίσης, το δόµηµα rdf_db  παρέχει δυνατότητα φόρτωσης δεδοµένων από ένα rdf 

αρχείο καθώς και αποθήκευσης σε αρχείο. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται το 

κατηγόρηµα rdf_load(+InOrList) το οποίο φορτώνει rdf τριπλέτες από την ροή εισόδου 

In η οποία µπορεί να είναι όνοµα ενός αρχείου ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη είσοδος. 

Ένα άλλο δόµηµα της βιβλιοθήκης είναι και το rdf_edit το οποίο δίνει δυνατότητες 

τροποποίησης της βάσης δεδοµένων. Μερικά από τα κατηγορήµατα που παρέχονται είναι και 

τα εξής: 

� rdf_assert(+Subject, +Predicate, +Object) 

 Εισάγει µία νέα τριπλέτα στην βάση δεδοµένων 

� rdf_retractall(?Subject, ?Predicate, ?Object) 

 ∆ιαγράφει από την βάση δεδοµένων όλες τις τριπλέτες που ταιριάζουν µε την  

 ζητούµενη 

� rdf_update(+Subject, +Predicate, +Object, +Action) 
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 Αντικαθιστά ένα από τα τρία πεδία της τριπλέτας ανάλογα µε την  τιµή της Action , 

 η οποία µπορεί να είναι µία από τις εξής: 

  subject(Resource) οπότε αντικαθίσταται το πρώτο πεδίο της τριπλέτας 

 predicate(Resource) οπότε αντικαθίσταται το δεύτερο πεδίο της τριπλέτας 

 object(Resource) οπότε αντικαθίσταται το τρίτο πεδίο της τριπλέτας  

Το δόµηµα αυτό δεν χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία καθώς το µόνο ζητούµενο ήταν 

η πραγµατοποίηση αναζητήσεων από το σύστηµα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιµο σε µία 

ενδεχόµενη µελλοντικά επέκταση του συστήµατος ώστε εκτός από αναζητήσεις να εκτελεί και 

εισαγωγή, διαγραφή ή τροποποίηση τριπλετών στην βάση των rdf δεδοµένων.  

Επιπλέον, πολύ χρήσιµη είναι η δυνατότητα να πραγµατοποιούµε αναζητήσεις στις rdf 

τριπλέτες σε όρους της γλώσσας RDFS. Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση του module rdfs της 

βιβλιοθήκης, το οποίο εκµεταλλεύεται τις σχέσεις rdfs:subPropertyOf, 

rdfs:subClassOf και rdf:type. Τα κατηγορήµατα µε τα οποία επιτυγχάνεται αυτό 

είναι τα παρακάτω: 

� rdfs_subproperty_of(?SubProperty, ?Property) 

 Το κατηγόρηµα αυτό ικανοποιείται αν οι ιδιότητες SubProperty και Property 

 συνδέονται µε την σχέση rdfs:subPropertyOf 

� rdfs_subclass_of(?SubClass, ?Class)  

 Το κατηγόρηµα αυτό  ικανοποιείται αν οι κλάσεις  SubClass και Class 

 συνδέονται µε την σχέση rdfs:subClassOf 

� rdfs_class_property(+Class, ?Property)  

 Το κατηγόρηµα αυτό  ικανοποιείται αν το πεδίο τιµών της ιδιότητας Property 

 περιλαµβάνει την κλάση Class  

� rdfs_individual_of(?Resource, ?Class) 

 Το κατηγόρηµα αυτό  ικανοποιείται αν ο πόρος Resource  είναι στιγµιότυπο της 

 ζητούµενης κλάσης 

Το δόµηµα rdfs επιπλέον παρέχει µερικά χρήσιµα  κατηγορήµατα για τον  χειρισµό 

συλλογών αντικειµένων όπως οι λίστες που παράγονται από την rdf δοµή 

rdf:parseType=Collection. ∆ύο από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην εφαρµογή 

µας είναι τα εξής: 

� rdfs_member(?Resource, +Set) 

 Το κατηγόρηµα αυτό χρησιµοποιείται για να ελέγξει αν ένας πόρος Resource  είναι 

µέλος του Set ή χρησιµοποιείται για να παράγει όλα τα µέλη του Set, το  οποίο µπορεί 

να είναι τύπου rdf:List ή rdf:Container.  

� rdfs_list_to_prolog_list(+Set, -List) 
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 Το κατηγόρηµα αυτό µετατρέπει το  Set που είναι τύπου rdf:List σε µία λίστα 

 αντικειµένων της Prolog ώστε να είναι µετά δυνατή η επεξεργασία της µε την 

 γλώσσα Prolog.  

 

3.3.2  Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP από την SWI-Prolog 

To πακέτο HTTP (SWI-Prolog HTTP package) είναι ένα σύνολο βιβλιοθηκών οι οποίες 

παρέχουν υποστήριξη του HTTP πρωτοκόλλου. Το πακέτο αυτό περιλαµβάνει µία σειρά από 

βιβλιοθήκες που προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης δεδοµένων που βρίσκονται σε HTTP 

διακοµιστές καθώς επίσης δίνουν στην ίδια την Prolog δυνατότητες HTTP διακοµιστή (server 

– client libraries). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε µόνο η http server βιβλιοθήκη  που 

αφορά την µετατροπή της ίδιας της Prolog σε HTTP διακοµιστή καθώς το ζητούµενο είναι η 

είσοδος παραµέτρων, η επεξεργασία των παρεχόµενων RDF µεταδεδοµένων   µε βάση αυτές 

τις παραµέτρους και η έξοδος των αποτελεσµάτων προς τον χρήστη σε html µορφή. Η 

βιβλιοθήκη αυτή αποτελείται από δύο τµήµατα: το πρώτο αφορά την διαχείριση της σύνδεσης 

µε τον διακοµιστή και έχει τρεις διαφορετικές υλοποιήσεις ανάλογα µε τον επιθυµητό τύπο 

διακοµιστή, ενώ το δεύτερο τµήµα αφορά την αποκωδικοποίηση της http αίτησης που 

παράγεται, την κλήση του κώδικα του χρήστη που χειρίζεται την αίτηση αυτή και τέλος την 

κωδικοποίηση της απάντησης σε κατάλληλη µορφή. Το πλεονέκτηµα αυτού του διαχωρισµού 

είναι προφανές διότι κατά αυτόν τον τρόπο ο κώδικας του χρήστη που υλοποιεί την 

λειτουργικότητα του συστήµατος είναι ανεξάρτητος από τον τύπο του διακοµιστή οπότε και 

καθίσταται εύκολη η αλλαγή τύπου διακοµιστή οποιαδήποτε στιγµή.  

Η SWI-Prolog τρεις διαφορετικούς τύπους διακοµιστή: 

• ∆ιακοµιστής οδηγούµενος από συµβάντα (event-driven server) µε χρήση της 

βιβλιοθήκης library(xpce_httpd). Αυτός ο τύπος διακοµιστή µπορεί να 

χειρίζεται αιτήσεις από πολλούς πελάτες (clients) ταυτόχρονα αλλά κάθε φορά 

εξυπηρετεί µόνο µία αίτηση µπλοκάροντας όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες µέχρι αυτή 

να ολοκληρωθεί, οπότε ουσιαστικά οι αιτήσεις πολλαπλών διακοµιστών 

σειριοποιούνται σε µία διαδικασία Prolog. Για τον λόγο αυτό αυτός ο τύπος 

διακοµιστή είναι κατάλληλος µόνο για απλές εφαρµογές σε αυστηρά ελεγχόµενο 

περιβάλλον ή για πραγµατοποίηση αποσφαλµάτωσης (debugging). 

• Πολύ-νηµατικός διακοµιστής (multi threaded server) µε χρήση της βιβλιοθήκης 

library(thread_httpd). Αυτός ο τύπος διακοµιστή είναι πιο γρήγορος και 

επιτρέπει τον χειρισµό πολλαπλών αιτήσεων ταυτόχρονα καθώς εκτελεί τον κώδικα 

του χρήστη παράλληλα µέσα από ένα σύνολο νηµάτων (worker threads). Ως συνέπεια 

παρουσιάζει µεγαλύτερη δυσκολία στην αποσφαλµάτωση αλλά ωστόσο προσφέρει 

γρήγορη επικοινωνία µε πολλαπλούς πελάτες  
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• Ένας διακοµιστής για κάθε πελάτη µε χρήση της βιβλιοθήκης  

library(inetd_httpd). Σε αυτή την υλοποίηση δηµιουργείται ένας διακοµιστής 

για κάθε πελάτη και προφανώς είναι εφικτή λύση µόνο στην περίπτωση διακοµιστών 

που απαιτούν µικρό χρόνο εκκίνησης και στις περιπτώσεις που είναι κρίσιµο η 

κατάρρευση ενός διακοµιστή να µην επηρεάζει τους υπόλοιπους της εφαρµογής. 

Η εφαρµογή µας, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των εφαρµογών, χρησιµοποιεί έναν 

πολύ- νηµατικό διακοµιστή λόγω των προφανών πλεονεκτηµάτων του που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω. 

Εκτός από το τµήµα που υλοποιεί τον διακοµιστή, η εφαρµογή αποτελείται από ένα 

ακόµα τµήµα - το ‘σώµα’ του διακοµιστή (server-body) - που περιέχει τον κώδικα που είναι 

υπεύθυνος για τον χειρισµό της αίτησης και την παραγωγή µίας απάντησης (reply).  Ο κώδικας 

αυτός καλείται µε όρισµα την εξυπηρετούµενη αίτηση και ο ρόλος του είναι παρόµοιος µε ένα 

cgi  αρχείο, δηλαδή πρέπει να παράγει µία επικεφαλίδα (header) που θα δηλώνει τουλάχιστον 

το πεδίο Content-type της ιστοσελίδας και ένα σώµα (body) µε το περιεχόµενό της. Αυτό 

το τµήµα της εφαρµογής χρησιµοποιεί διάφορες βιβλιοθήκες του πακέτου όπως για 

παράδειγµα την βιβλιοθήκη library(http/http_parameters) η οποία παρέχει δύο 

κατηγορήµατα που επιτρέπουν την ανάκτηση παραµέτρων από µία html φόρµα όπως η φόρµα 

κριτηρίων αναζήτησης που χρησιµοποιεί η εφαρµογή µας. Τα κατηγορήµατα αυτά είναι τα 

o http_parameters(+Request,?Parameters)και 

o http_parameters(+Request, ?Parameters, +Options).  

Και τα δύο δέχονται ως όρισµα την αίτηση  Request και µία µερικώς ορισµένη λίστα 

Parameters των παραµέτρων. Κάθε στοιχείο της λίστας αυτής είναι της µορφής Name(-

Value, +Options) όπου Name είναι το όνοµα της παραµέτρου, Value η τιµή που αυτή 

λαµβάνει µετά τον χειρισµό της αίτησης και Options µία λίστα µε επιλογές που καθορίζουν 

τον τύπο δεδοµένων της παραµέτρου, την εξ’ ορισµού τιµή της κ.α. Αν µία παράµετρος λείπει 

τότε παράγεται η εξαίρεση error(existence_error (form_data, Name),_ ). 

Οι επιλογές που διατίθενται είναι οι παρακάτω: 

� default (Default) �  αν η παράµετρος λείπει τότε η τιµή της ταυτοποιείται µε 

την τιµή Default.  

� optional (true) � αν η παράµετρος λείπει τότε η µεταβλητή Value, που 

αντιπροσωπεύει την τιµή της παραµέτρου, παραµένει αδέσµευτη χωρίς να παράγεται λάθος. 

� zero_or_more � επιτρέπει καµία ή περισσότερες από µία εµφανίσεις της ίδιας 

µεταβλητής 

� one of(List) � επιτυγχάνει όταν η τιµή της παραµέτρου είναι µία εκ των στοιχείων 

της  List 
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� length>N, length>=N, length<N, length=<N � επιτυγχάνει όταν η 

παράµετρος είναι άτοµο µήκους ανάλογου µε τον περιορισµό σε σχέση µε το Ν. 

� number � µετατρέπει την τιµή της µεταβλητής σε αριθµό 

� integer � µετατρέπει την τιµή της µεταβλητής σε ακέραιο 

� float � µετατρέπει την τιµή της µεταβλητής σε αριθµό κινητής υποδιαστολής 

Το δεύτερο κατηγόρηµα παρέχει δύο επιπλέον επιλογές: 

� form_data(-Data) � επιστρέφει το σύνολο των παραµέτρων σε µία λίστα από 

ζεύγη Name=Value.  

� attribute_declarations(:Goal) � αν µία παράµετρος δεν έχει ορισµένες 

επιλογές τότε καλείται ο κανόνας Goal που καθορίζει αυτές τις επιλογές. Είναι πολύ χρήσιµη 

επιλογή όταν οι ίδιες παράµετροι χρησιµοποιούνται από διαφορετικές κλήσεις αιτήσεων.  

Μία ακόµα βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται από το ‘σώµα’ του διακοµιστή είναι η 

library(http/html_write) η οποία αφορά  την παραγωγή δοµηµένων html εγγράφων 

από δοµές δεδοµένων της Prolog. Το κύριο κατηγόρηµα αυτής της βιβλιοθήκης είναι το 

html(:Spec), το οποίο µεταφράζει τον ορισµό µίας html σελίδας σε µία λίστα από άτοµα τα 

οποία µπορούν στην συνέχεια να γραφτούν στην έξοδο µε την βοήθεια του κατηγορήµατος 

print_html/[1,2]. Ο ορισµός Spec µπορεί να είναι στοιχείο - ή και λίστα στοιχείων – 

της µορφής Tag(Attributes)  ή Tag(Attributes, Content), όπου Tag είναι το 

όνοµα του html στοιχείου, Content το περιεχόµενό του και Attributes µία λίστα από 

ιδιότητες του στοιχείου της µορφής Name(Value) ή Name=Value. 

 

3.4 Αρχιτεκτονική και λειτουργία  

Το σύστηµα αφαιρετικά αποτελείται από δύο κυρίως τµήµατα: το τµήµα που υλοποιεί 

τον διακοµιστή και το τµήµα που περιλαµβάνει τον κώδικα που χειρίζεται την είσοδο από τον 

χρήστη, την επεξεργασία της εισόδου και την έξοδο των αποτελεσµάτων πίσω στον χρήστη.  

Το τµήµα που αφορά την δηµιουργία του διακοµιστή υλοποιείται από το αρχείο server.pl ενώ 

το δεύτερο από το αρχείο http_data.pl καθώς και το αρχείο rules.pl το οποίο περιέχει το σώµα 

των κανόνων που υλοποιούν την λειτουργία της αναζήτησης. Επιπλέον, η επικοινωνία µεταξύ 

χρήστη και συστήµατος επιτυγχάνεται µέσω της διεπαφής χρήστη η οποία υλοποιείται από το 

αρχείο http_user.pl. Η δοµή αυτή απεικονίζεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 6.  
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Σχήµα 6: ∆οµή του συστήµατος 

 

Κατά την εκκίνηση του συστήµατος δηµιουργείται ο διακοµιστής και στέλνεται µία 

αίτηση (request) η οποία έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία της html φόρµας εισαγωγής των 

κριτηρίων της αναζήτησης. Αυτή η φόρµα αποτελεί την διεπαφή του χρήστη µέσω της οποίας ο 

τελευταίος επικοινωνεί µε το σύστηµα. Όταν συµπληρωθεί και υποβληθεί αυτή η φόρµα 

στέλνεται µία άλλη αίτηση (request), µαζί µε τις παραµέτρους της αναζήτησης, την οποία 

χειρίζεται το τµήµα του συστήµατος που υλοποιεί την διαδικασία της επεξεργασίας 

(http_data.pl). Η επεξεργασία πραγµατοποιείται µε την βοήθεια του σώµατος των κανόνων 

αναζήτησης οι οποίοι περιέχονται στο αρχείο rules.pl όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Τέλος, 

τα αποτελέσµατα που παράγονται επιστρέφονται στον χρήστη υπό µορφή html φόρµας.  

Στις ακόλουθες ενότητες, περιγράφεται αναλυτικά η τυπική λειτουργία του συστήµατος 

καθώς και το σώµα κώδικα το οποίο υλοποιεί τα διάφορα τµήµατα του συστήµατος όπως αυτά 

περιγράφηκαν παραπάνω.  

 

3.4.1 ∆ηµιουργία του διακοµιστή 

Για την δηµιουργία του διακοµιστή χρησιµοποιείται η βιβλιοθήκη 

http/thread_httpd.pl που δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός πολύ-νηµατικού 

διακοµιστή (multi-threaded server) ο οποίος µπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και 

γρηγορότερα ένα πλήθος πελατών (clients) µε χρήση αντίστοιχου αριθµού νηµάτων 

(worker-threads). Στο αρχείο parms.pl καθορίζονται παράµετροι σχετικές µε τον 

διακοµιστή, όπως η θύρα (port), ο µέγιστος χρόνος αδράνειας για µία σύνδεση 

∆ιεπαφή χρήστη 
- http_user.pl - 

 

∆ιακοµιστής 

- server.pl - 

Χρήστης 

Επεξεργασία δεδοµένων  
Μορφοποίηση αποτελεσµάτων 

- http_data.pl -  

Κανόνες αναζήτησης 

- rules.pl - 

Αίτησ

Αίτηση 

Αποτελέσµατα 
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(max_idle_time) και ο αριθµός των νηµάτων (workers) όπως φαίνεται στο παρακάτω 

τµήµα κώδικα: 

setting(port(3020)). 

setting(max_idle_time(3600)). 

setting(http_options([ local(infinite), 

    global(infinite), 

    trail(infinite), 

    workers(2) 

      ]) 

   ). 

 

3.4.2 Εκκίνηση και λειτουργία του συστήµατος 

Το σύστηµα ενεργοποιείται µε την εκτέλεση του αρχείου run.pl το οποίο περιέχει 

εντολές για την δηµιουργία και εκκίνηση του διακοµιστή. Στην συνέχεια κατευθύνουµε τον 

φυλλοµετρητή µας προς την διεύθυνση http://localhost:3020. 

Ουσιαστικά, η λειτουργία του συστήµατος βασίζεται σε δύο αρχεία: το 

http_user.pl και το http_data.pl. Το πρώτο περιέχει τον κώδικα που χρειάζεται για 

την δηµιουργία της διεπαφής του χρήστη, δηλαδή παράγει όλα τα στοιχεία HTML τα οποία 

συνθέτουν την φόρµα αναζητήσεων. Το δεύτερο περιέχει τον κώδικα που χειρίζεται την 

πραγµατοποίηση των αναζητήσεων, δηλαδή δέχεται τα κριτήρια και τις παραµέτρους της 

αναζήτησης που ορίστηκαν από τον χρήστη και πυροδοτεί ανάλογα τον αντίστοιχο κανόνα. 

Επιπλέον, αναλαµβάνει την µορφοποίηση των αποτελεσµάτων που επιστρέφονται από µία 

αναζήτηση σε µία φόρµα HTML φιλική προς τον χρήστη. 

 

3.4.3 Κανόνες αναζήτησης 

Η λειτουργία του παρόντος συστήµατος βασίζεται σε ένα σώµα κανόνων, οι οποίοι 

βρίσκονται στο αρχείο rules.pl, και καθορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 

πραγµατοποιούνται οι αναζητήσεις πάνω στα rdf δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά φορτώνονται 

κατά την εκκίνηση του συστήµατος από το αρχείο publications.rdf το οποίο βρίσκεται τοπικά 

αποθηκευµένο κι είναι προσβάσιµο µε την εντολή :-rdf_load('c:/publications.rdf'). 

Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης  του αρχείου από το διαδίκτυο µε την εντολή  

 :-load_files(‘lpis.csd.auth.gr/publications.rdf’,[stream(Input)])  

αν το αρχείο βρίσκεται στη διεύθυνση lpis.csd.auth.gr/publications.rdf. 

Όλοι οι κανόνες που έχουν οριστεί δέχονται ως είσοδο τα δεδοµένα της αναζήτησης (π.χ. 

τίτλο δηµοσίευσης) και επιστρέφουν τους κωδικούς των δηµοσιεύσεων που εντοπίστηκαν σε 

µία λίστα List. Ο πρώτος κανόνας υλοποιεί την αναζήτηση µε βάση τον τίτλο δηλαδή εντοπίζει 

µία δηµοσίευση που έχει ως τίτλο της τον ζητούµενο. 

publicationtitle(Title,List):- 

      findall(Entry,rdf(Entry,pubrdf:'publicationTitle',literal(Title)),List). 
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Ο δεύτερος κανόνας πραγµατοποιεί αναζήτηση µε βάση το όνοµα του εκδότη, δηλαδή 

προσδιορίζει όλες τις δηµοσιεύσεις οι οποίες εκδόθηκαν από ένα συγκεκριµένο εκδότη. 

publicationpublisher(Publisher,List):- 

 findall(Entry,rdf(Entry,pubrdf:'mediaPublisher',literal(Publisher)), 

 List). 

 

Ο τρίτος κανόνας υλοποιεί την αναζήτηση µε βάση το όνοµα ενός εκ των συγγραφέων. 

Εδώ πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η θέση που έχει ο ζητούµενος συγγραφέας στην λίστα 

συγγραφέων της εκάστοτε δηµοσίευσης. Για τον λόγο αυτό ο κανόνας αυτός δέχεται ως 

κριτήρια της αναζήτησης που υλοποιεί τόσο το όνοµα του συγγραφέα όσο και την θέση του. 

Επιπλέον, υπάρχει η περίπτωση αναζήτησης ενός συγγραφέα ανεξαρτήτως θέσης στην λίστα 

συγγραφέων, οπότε υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισµοί του κανόνα ανάλογα µε την 

περίπτωση. Η θέση του συγγραφέα καθορίζεται από την µεταβλητή Position η οποία παίρνει 

τιµές 1-3 αν αναζητείται  συγγραφέας στην πρώτη, δεύτερη ή  τρίτη θέση της λίστας ή την τιµή 

0 αν αναζητείται ο συγγραφέας σε οποιαδήποτε θέση. 

author(AuthorSurname,0,List):- 

 isAuthor(AuthorID,AuthorSurname,_AuthorName), 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'authors',AuthorsList),rdf(AuthorsList,

 rdf:'type',rdf:'List'),rdfs_list_to_prolog_list(AuthorsList,PrList), 

 member(AuthorID,PrList)),List). 

author(AuthorSurname,Position,List):- 

 Position\=0, 

 isAuthor(AuthorID,AuthorSurname,_AuthorName), 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'authors',AuthorsList),rdf(AuthorsList,

 rdf:'type',rdf:'List'),rdfs_list_to_prolog_list(AuthorsList,PrList), 

 nth1(Position,PrList,AuthorID)),List). 

 

Ο τέταρτος κανόνας υλοποιεί την αναζήτηση µε βάση µία λέξη κλειδί την οποία εισάγει 

ο χρήστης. 

publicationkeyword(Keyword,List):- 

      findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'keywords',Description),rdf(Description, 

      rdf:'type',rdf:'Seq'),rdfs_member(literal(Keyword),Description)),List).                                                    

 

Ο πέµπτος κανόνας υλοποιεί την αναζήτηση µε βάση το έτος δηµοσίευσης. Ο κανόνας 

αυτός δίνει την δυνατότητα να οριστεί και χρονικό διάστηµα εκτός από µεµονωµένη 

χρονολογία της δηµοσίευσης, για παράδειγµα «να βρεθούν όλες οι δηµοσιεύσεις που έγιναν 

πριν το 2002». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέσω µίας παραµέτρου Operator η οποία 

ορίζει το χρονικό διάστηµα αναζήτησης και µπορεί να πάρει µία από τις τιµές κατά την 

διάρκεια (=), πριν (<), µετά (>), πριν ή και κατά την διάρκεια (<=), κατά την διάρκεια ή και µετά 

(>=). 
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publicationyear(PubYear,Operator,List):- 

 atom_number(PubYear,PublicationYear), 

 Comparison=..[Operator,PYear,PublicationYear], 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'publicationYear',literal(type(xsd: 

 'integer',Year))),atom_number(Year,PYear),call(Comparison)),List). 

 

Ο έκτος κανόνας υλοποιεί την αναζήτηση µε βάση το είδος της δηµοσίευσης το οποίο 

µπορεί να είναι για παράδειγµα πρακτικά συνεδρίου, διδακτορική διατριβή, βιβλίο, περιοδικό 

κ.α. 

publicationtype(Type,List):- 

 rdf_global_term(pubrdf:Type, XXX), 

 findall(Entry,rdf(Entry,rdf:type,XXX),List). 

 

Τέλος, υπάρχει και ένας βοηθητικός κανόνας που αντιστοιχίζει ονοµατεπώνυµα 

συγγραφέων  µε τους κωδικούς τους και αντίστροφα. Αυτός είναι απαραίτητος κατά την 

αναζήτηση µε βάση το ονοµατεπώνυµο συγγραφέα γιατί στα rdf δεδοµένα η κάθε δηµοσίευση 

αναφέρεται στους συγγραφείς της µέσω µίας λίστας η οποία περιέχει τους κωδικούς των 

συγγραφέων και όχι τα ονοµατεπώνυµά τους. 

isAuthor(AuthorID,Surname,Name):- 

 rdf(AuthorID,pubrdf:'authorSurName',literal(Surname)), 

 (rdf(AuthorID,pubrdf:'authorName',literal(Name)) -> true; Name=''). 

 

3.4.4 ∆ιεπαφή χρήστη 

Μετά την εκκίνηση του διακοµιστή στέλνεται µία αίτηση και παράγεται µία διαδικτυακή 

φόρµα (html form) στην οποία ο χρήστης καλείται να εισάγει τα κριτήρια της αναζήτησης που 

θέλει να πραγµατοποιήσει. Αυτή η φόρµα εισαγωγής κριτηρίων φαίνεται στο Σχήµα 7.  

Σε αυτή την φόρµα ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει πρώτον ως κριτήριο 

αναζήτησης το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο έγινε/αν η/οι ζητούµενη/ες δηµοσίευση/σεις 

εισάγοντας την χρονολογία και το διάστηµα συσχετισµού (πριν, µετά, κατά την διάρκεια κ.λ.π.) 

όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.1. 

Επίσης, µπορεί να εισάγει ως κριτήρια αναζήτησης το είδος της δηµοσίευσης, δηλαδή αν 

πρόκειται για βιβλίο, πρακτικά συνεδρίου, διδακτορική διατριβή κ.α., κάνοντας την αντίστοιχη 

επιλογή από ένα µενού, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.2. 
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Σχήµα 7: Φόρµα αναζήτησης του συστήµατος 

 

 

Σχήµα 7.1 : Αναζήτηση µε βάση το έτος δηµοσίευσης 

 

 

Σχήµα 7.2: Αναζήτηση µε βάση τον τύπο της δηµοσίευσης 
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Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να ορίσει ως κριτήρια αναζήτησης τον τίτλο της 

δηµοσίευσης, το όνοµα του εκδότη ή και µία λέξη κλειδί εισάγοντας τους ζητούµενους όρους 

στα αντίστοιχα πεδία κειµένου της φόρµας, όπως για παράδειγµα στο Σχήµα 7.3. 

 

 

Σχήµα 7.3: Αναζήτηση µε βάση µία λέξη κλειδί 

 

Μία πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι αυτή της αναζήτησης µε βάση το όνοµα ενός εκ 

των συγγραφέων και µάλιστα µε βάση και την θέση στην λίστα συγγραφέων, δηλαδή αν ο 

ζητούµενος συγγραφέας είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος στην συγγραφή της ζητούµενης 

εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται, όπως φαίνεται και παρακάτω, αν ο χρήστης εισάγει το 

ονοµατεπώνυµο του ζητούµενου συγγραφέα και επιλέξει στη συνέχεια από το µενού την θέση 

του συγγραφέα στην λίστα συγγραφέων της δηµοσίευσης (οι επιλογές είναι πρώτος, δεύτερος, 

τρίτος ή σε οποιαδήποτε θέση), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.4. 

 

 

Σχήµα 7.4: Αναζήτηση µε βάση το όνοµα συγγραφέα 
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Τέλος, το σύστηµα δίνει την δυνατότητα πραγµατοποίησης σύνθετων αναζητήσεων µε 

λογική σύζευξη (and) ή λογική διάζευξη (or) των κριτηρίων. Αυτό επιτυγχάνεται αν επιλεγεί ο 

αντίστοιχος τύπος αναζήτησης από το ανάλογο µενού στην φόρµα, όπως φαίνεται παρακάτω 

στο Σχήµα 7.5. 

 

 

Σχήµα 7.5: Ορισµός τύπου σύνθετης αναζήτησης 

 

Με την υποβολή της φόρµας στέλνεται µία αίτηση (Request) προς τον διακοµιστή και 

ανακτώνται όλες οι παράµετροι της φόρµας. Στην συνέχεια ενεργοποιείται ο κανόνας 

define_criteria ο οποίος δηµιουργεί την λίστα Criteria µε τα ονόµατα των 

παραµέτρων αναζήτησης που έχουν τιµή, την λίστα Values µε τις τιµές των αντίστοιχων 

παραµέτρων και την λίστα Ops µε τους τελεστές – αν είναι απαραίτητοι – για τα κριτήρια που 

έχουν οριστεί, όπως φαίνεται παρακάτω: 

define_criteria([],C,V,O,Criteria,Values,Ops):- 

 Ops=O, 

 Criteria=C, 

 Values=V. 

   

define_criteria(L,C,V,O,Criteria,Values,Ops):-  

 L=[Name=Value|T], 

 ((Name=='operator',Value\=='99'|Name=='position',Value\=='99')-> 

 (atom_number(Value,Val),append(O,[Val],O1));O1=O ), 

  ((Name\=='operator',Name\=='position',Name\=='searchtype', 

  Name\=='publicationtype',Value\=='',Value\=='any') 

  -> 

  (append(C,[Name],C1),append(V,[Value],V1)); 

   ((Name=='publicationtype',Value\=='any') 

   -> 

   (convert_case(Value,Val),append(C,[Name],C1),   

   append(V,[Val],V1) );C1=C,V1=V)), 

 define_criteria(T,C1,V1,O1,Criteria,Values,Ops). 
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Οι τρεις αυτές λίστες αποτελούν ορίσµατα για τον κανόνα make_query ο οποίος 

κατασκευάζει το ερώτηµα, ή τα ερωτήµατα στην περίπτωση σύνθετης αναζήτησης, που 

υλοποιούν την συγκεκριµένη αναζήτηση. Ο κανόνας αυτός φαίνεται παρακάτω και λειτουργεί 

ως εξής: αναδροµικά ανακτώνται ένα ένα τα κριτήρια της λίστας Criteria και 

κατασκευάζεται ο κανόνας (Term) που υλοποιεί την αντίστοιχη αναζήτηση. Για παράδειγµα, 

αν στην λίστα Criteria περιλαµβάνονται τα κριτήρια publicationtype και publicationtitle 

τότε οι κανόνες που θα κατασκευαστούν είναι αντίστοιχα οι 

publicationtype(Type,List) και publicationtitle(Title,List).   

make_query(Criteria,Values,Ops,[],Terms):- 

 Criteria=[Criterion | T], 

 Values=[Value | R], 

 ((Criterion=='publicationyear'|Criterion=='author') 

 -> 

 (Ops=[Op|Q],Term=..[Criterion,Value,Op,Matches]);  

 (Term=..[Criterion,Value,Matches],Q=Ops)), 

 F=[Term], 

make_query(T,R,Q,F,Terms). 

  

make_query(Criteria,Values,Ops,F,Terms):- 

 Criteria=[Criterion | T], 

 Values=[Value | R], 

 ((Criterion=='publicationyear'|Criterion=='author') 

 -> 

 (Ops=[Op|Q],Term=..[Criterion,Value,Op,Matches]); 

 (Term=..[Criterion,Value,Matches],Q=Ops)), 

 append(F,[Term],Ft), 

make_query(T,R,Q,Ft,Terms). 

 

make_query([],Values,Ops,F,Terms):-  

 Terms=F. 

 

Οι κανόνες που κατασκευάζονται µε αυτόν τον τρόπο επιστρέφονται σε µία λίστα Terms 

η οποία στην συνέχεια αποτελεί όρισµα του αναδροµικού κανόνα run_query ο οποίος 

ουσιαστικά είναι αυτός που εκτελεί τα ερωτήµατα (queries) που κατασκευάστηκαν και 

επιστρέφει τα σύνολα των εγγραφών που ικανοποιούν τα κριτήρια. Ο κανόνας run_query 

είναι ο παρακάτω: 

run_query([],[]):- !. 

run_query([H|T],[M1|M2]):- 

 call(H), 

 H =.. L, 

 last(L,M1), 

 run_query(T,M2). 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα σύνθετων 

αναζητήσεων µε σύζευξη ή διάζευξη κριτηρίων. Εποµένως λοιπόν, µετά την εκτέλεση των 

ερωτηµάτων για κάθε κριτήριο αναζήτησης χωριστά απαιτείται ο συνδυασµός των 

αποτελεσµάτων τους στην περίπτωση που έχουµε σύνθετη αναζήτηση ανάλογα µε τον τύπο 

αναζήτησης που έχει ορίσει ο χρήστης. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ορίσει τύπο 

αναζήτησης εξ΄ ορισµού θεωρείται επιλεγµένη η σύζευξη κριτηρίων, γεγονός που επιτρέπει 
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στην εφαρµογή να λειτουργεί µε συνέπεια και οµοιοµορφία ως προς τον κώδικα αφού ακόµα 

και αν ο χρήστης έχει επιλέξει µόνο ένα κριτήριο (απλή αναζήτησης) πραγµατοποιείται 

σύζευξη του µοναδικού συνόλου των αποτελεσµάτων µε το ίδιο το σύνολο, γεγονός που 

επιτυγχάνει πάντα επιστρέφοντας το ίδιο σύνολο αποτελεσµάτων. Ο κανόνας που επιτελεί 

αυτόν τον συνδυασµό των επιµέρους αποτελεσµάτων είναι ο combine_results που 

δέχεται ως παράµετρο τις επιµέρους λίστες αποτελεσµάτων και την µεταβλητή Searchtype 

η οποία καθορίζει τον τύπο αναζήτησης που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αυτό το τµήµα κώδικα 

φαίνεται παρακάτω: 

combine_results(and,MatchesIn,MatchesOut) :- 

 multi_intersection(MatchesIn,MatchesOut). 

    

combine_results(or,MatchesIn,MatchesOut) :- 

 multi_union(MatchesIn,MatchesOut). 

    

multi_intersection([H],H). 

  

multi_intersection([H|T],R) :- 

 multi_intersection(T,T1), 

 intersection(H,T1,R). 

 

multi_union([],[]). 

   

multi_union([H|T],R) :- 

 multi_union(T,T1), 

 union(H,T1,R). 

    

Τέλος, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν επιστρέφονται σε µία λίστα Matches η οποία 

όµως περιέχει τους κωδικούς αριθµούς εγγραφής των δηµοσιεύσεων που ικανοποιούν τα 

κριτήρια της αναζήτησης. Απαιτείται λοιπόν πρώτα για κάθε εγγραφή η ανάκτηση όλων των 

στοιχείων της δηµοσίευσης την οποία αυτή αντιπροσωπεύει προτού την εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων. Αυτό πραγµατοποιείται από τον κανόνα publicationdata ο οποίος 

ανακτά όλα τα στοιχεία µίας δηµοσίευσης και τα επιστρέφει σε ένα αλφαριθµητικό. Ο κανόνας 

αυτός φαίνεται παρακάτω: 

publicationdata(Entry,ResultStr):- 

 listauthors(Entry,AList), 

 authornames(AList,[],Authors), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationTitle',literal(ATitle)) 

 -> 

 true ; ATitle=''), 

 string_to_atom(Title,ATitle), 

 append(Authors,[Title],List1), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaTitle',literal(MediaTitle)) 

 -> 

 true ; MediaTitle=''), 

 string_to_atom(MediaTitle1,MediaTitle), 

 append(List1,[MediaTitle1],List2), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaEditors',literal(MediaEditors))  

 -> 

 true ; MediaEditors=''), 

 string_to_atom(MediaEditors1,MediaEditors), 

 append(List2,[MediaEditors1],List3), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaPublisher',literal(MediaPublisher))  

 ->  
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 true ; MediaPublisher=''), 

 string_to_atom(MediaPublisher1,MediaPublisher), 

 append(List3,[MediaPublisher1],List4), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaVolInfo',literal(MediaVolInfo)) 

 ->  

 true ; MediaVolInfo=''), 

 string_to_atom(MediaVolInfo1,MediaVolInfo), 

 append(List4,[MediaVolInfo1],List5), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationPagesInMedium',literal(PublicationPagesIn

 Medium))  

 ->  

 true ; PublicationPagesInMedium=''), 

 string_to_atom(PublicationPagesInMedium1,PublicationPagesInMedium), 

 append(List5,[PublicationPagesInMedium1],List6), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationLocation',literal(PublicationLocation))  

 ->  

 true ; PublicationLocation=''), 

 string_to_atom(PublicationLocation1,PublicationLocation), 

 append(List6,[PublicationLocation1],List7), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationYear',literal(type(_,APublicationYear))) 

 ->  

 true ; APublicationYear=''), 

 string_to_atom(PublicationYear,APublicationYear), 

 append(List7,[PublicationYear],List), 

 list_to_string(List,'',ResultStr). 

 

Για κάθε εγγραφή δηµοσίευσης λοιπόν απαιτείται η κλήση του κανόνα αυτού και η 

επιστροφή των στοιχείων της σε ένα αλφαριθµητικό έτοιµο για εκτύπωση. Αυτή η λειτουργία 

επιτελείται από τον κανόνα build_html ο οποίος κατασκευάζει την δοµή µίας html σελίδας 

µε περιεχόµενό της τα αλφαριθµητικά µε τα στοιχεία κάθε δηµοσίευσης που επιστράφηκε ως 

αποτέλεσµα της αναζήτησης και είναι ο παρακάτω: 

build_html(Matches,Results) :- 

 build_html_aux(Matches,R), 

 Results =  

 page([ title(['Αποτελέσµατα αναζήτησης']) 

      ], 

      [ h2(align(center),['Αποτελέσµατα αναζήτησης']) | R ] 

      ). 

 

build_html_aux([],[]) :- !. 

 

build_html_aux([H|T],[p(S)|Rest]) :- 

 publicationdata(H,S), 

 build_html_aux(T,Rest). 

 

Τέλος, χρειάζεται η εµφάνιση της σελίδας αυτής στο διαδίκτυο γεγονός το οποίο 

επιτελείται από τον κανόνα : 

reply_page(Results) :- 

 phrase(Results, HTML), 

 format('Content-type: text/html~n~n'), 

 print_html(HTML). 

 

Ένα παράδειγµα σελίδας αποτελεσµάτων µίας αναζήτησης είναι και η παρακάτω: 
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4. Συµπεράσµατα – Μελλοντική εργασία 

 

Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο είναι ένας τοµέας ακόµα υπό ανάπτυξη και συνεπώς 

προσφέρει µεγάλο εύρος εφαρµογών. Η χρήση της SWI-Prolog για την ανάπτυξη του 

συστήµατος ανέδειξε τα ποικίλα πλεονεκτήµατά της ως γλώσσας ανάπτυξης εφαρµογών του 

Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου.  

Αρχικά, ο σκοπός ήταν να χρησιµοποιηθεί η βιβλιοθήκη PiLLoW για την δηµιουργία της 

διεπαφής του συστήµατος µε το ∆ιαδίκτυο αλλά ωστόσο δεν υπήρχε η απαραίτητη τεκµηρίωση 

και υποστήριξη της βιβλιοθήκης που να επιτρέπει την αποτελεσµατική χρήση της. Συνεπώς, 

χρησιµοποιήθηκαν τα πακέτα της SWI-Prolog που αφορούν την υποστήριξη του HTTP 

πρωτοκόλλου και τα οποία αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσµατικά καθώς επέτρεψαν την 

δηµιουργία της html σελίδων εύκολα και πολύ αποτελεσµατικά.  

Το παρόν σύστηµα αποτελεί συνέχεια µίας προγενέστερης εργασίας η οποία αφορούσε 

την εξαγωγή rdf δεδοµένων δυναµικά από µία σχεσιακή βάση δεδοµένων. Μία µελλοντική 

επέκταση θα µπορούσε να περιλαµβάνει περισσότερους τύπους ερωτηµάτων καθώς και την 

δυνατότητα εισαγωγής νέων, διαγραφής και τροποποίησης των υπαρχόντων βιβλιογραφικών 

δεδοµένων έτσι ώστε από ένα απλό σύστηµα αναζητήσεων να µεταβούµε σε ένα πλήρες 

σύστηµα διαχείρισης των βιβλιογραφικών µεταδεδοµένων. Επιπλέον, κάποιες επεκτάσεις θα 

µπορούσαν να αφορούν τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων των αναζητήσεων όπως 

για παράδειγµα ταξινόµηση των αποτελεσµάτων κατά ένα πεδίο, µέγιστο αριθµό 

αποτελεσµάτων ανά σελίδα κ.λ.π. Ακόµα παραπέρα, θα ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί 

παραµετροποίηση της εφαρµογής, δηλαδή προσαρµογή της  σε οποιαδήποτε RDF έγγραφο και 

όχι απαραίτητα σε βιβλιογραφικά δεδοµένα.  
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Παράρτηµα Α 

Στο παράρτηµα αυτό περιλαµβάνεται το RDF έγγραφο που περιέχει τα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα πάνω στα οποία εκτελούνται οι αναζητήσεις από το σύστηµα καθώς και το RDF 

Schema µε βάση το οποίο είναι οργανωµένα τα δεδοµένα αυτά.  

 

1. Το RDF έγγραφο  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rdf:RDF 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:LPISPubs="http://lpis.csd.auth.gr/publications.rdfs#" 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 

<LPISPubs:WorkshopProceedings rdf:ID="entry97"> 

<LPISPubs:publicationID>97</LPISPubs:publicationID> 

<LPISPubs:publicationTitle>Constraint Maintenance Using Generated 

Methods in the P/FDM Object-Oriented 

Database</LPISPubs:publicationTitle> 

<LPISPubs:authors rdf:parseType="Collection"> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author66"/> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author62"/> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author9"/> 

</LPISPubs:authors> 

<LPISPubs:mediaTitle>Proc. 1st International Workshop on Rules in 

Database Systems</LPISPubs:mediaTitle> 

<LPISPubs:mediaEditors>N.W. Paton and M.H. 

Williams</LPISPubs:mediaEditors> 

<LPISPubs:mediaPublisher>Springer-Verlag</LPISPubs:mediaPublisher> 

<LPISPubs:publicationPagesInMedium>364- 

381</LPISPubs:publicationPagesInMedium> 

<LPISPubs:publicationLocation>Edinburgh, Scotland, 30 August- 1 

September 1993</LPISPubs:publicationLocation> 

<LPISPubs:publicationYear>1994</LPISPubs:publicationYear> 

<LPISPubs:publicationNoOfPages>17</LPISPubs:publicationNoOfPages> 

<LPISPubs:publicationFileName>RIDS93.ps.gz</LPISPubs:publicationFileN 

ame> 

<LPISPubs:publicationRelatedURL>http://lpis.csd.auth.gr/people/nbassi 

li/systems/colan.html</LPISPubs:publicationRelatedURL> 

<LPISPubs:publicationRelatedURLText>CoLan</LPISPubs:publicationRelate 

dURLText> 

<LPISPubs:publicationAbstract></LPISPubs:publicationAbstract> 

<LPISPubs:keywords> 

<rdf:Seq> 

<rdf:_1>Semantic Integrity Constraints</rdf:_1> 

<rdf:_2>Object-Oriented Databases</rdf:_2> 

<rdf:_3>Functional Data Model</rdf:_3> 

<rdf:_4>Constraint Compilation</rdf:_4> 

<rdf:_5>Incremental Constraint Checking</rdf:_5> 

<rdf:_6>Meta-Data</rdf:_6> 

</rdf:Seq> 

</LPISPubs:keywords> 

</LPISPubs:WorkshopProceedings> 

<LPISPubs:Journal rdf:ID="entry98"> 

<LPISPubs:publicationID>98</LPISPubs:publicationID> 

<LPISPubs:publicationTitle>The AND/OR Parallel Prolog Machine APIM: 

Execution Model and Abstract Design</LPISPubs:publicationTitle> 

<LPISPubs:authors rdf:parseType="Collection"> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author2"/> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 



 - 58 - 

asp#author50"/> 

</LPISPubs:authors> 

<LPISPubs:mediaTitle>Journal of Programming 

Languages</LPISPubs:mediaTitle> 

<LPISPubs:mediaPublisher>Chapman &amp; Hall</LPISPubs:mediaPublisher> 

<LPISPubs:mediaVolInfo>Vol. 1</LPISPubs:mediaVolInfo> 

<LPISPubs:publicationPagesInMedium>245- 

261</LPISPubs:publicationPagesInMedium> 

<LPISPubs:publicationYear>1993</LPISPubs:publicationYear> 

<LPISPubs:publicationNoOfPages>16</LPISPubs:publicationNoOfPages> 

<LPISPubs:keywords> 

<rdf:Seq> 

</rdf:Seq> 

</LPISPubs:keywords> 

</LPISPubs:Journal> 

<LPISPubs:Journal rdf:ID="entry99"> 

<LPISPubs:publicationID>99</LPISPubs:publicationID> 

<LPISPubs:publicationTitle>A Novel Flow Control and Switching 

Strategy for Preventing Hot Spot Congestion in Multistage 

Networks</LPISPubs:publicationTitle> 

<LPISPubs:authors rdf:parseType="Collection"> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author45"/> 

<rdf:Description rdf:about="http://lpis.csd.auth.gr/rdfpublications. 

asp#author2"/> 

</LPISPubs:authors> 

<LPISPubs:mediaTitle>Microprocessors and 

Microsystems</LPISPubs:mediaTitle> 

<LPISPubs:mediaPublisher>Butterworth</LPISPubs:mediaPublisher> 

<LPISPubs:mediaVolInfo>Vol. 17 (7)</LPISPubs:mediaVolInfo> 

<LPISPubs:publicationYear>1993</LPISPubs:publicationYear> 

<LPISPubs:publicationNoOfPages>0</LPISPubs:publicationNoOfPages> 

<LPISPubs:keywords> 

<rdf:Seq> 

</rdf:Seq> 

</LPISPubs:keywords> 

</LPISPubs:Journal> 

… 

<LPISPubs:Author rdf:ID="author1"> 

<LPISPubs:authorName>F</LPISPubs:authorName> 

<LPISPubs:authorSurName>Kokkoras</LPISPubs:authorSurName> 

<LPISPubs:authorURL>http://lpis.csd.auth.gr/people/fotis.html</LPISPu 

bs:authorURL> 

</LPISPubs:Author> 

<LPISPubs:Author rdf:ID="author2"> 

<LPISPubs:authorName>I</LPISPubs:authorName> 

<LPISPubs:authorSurName>Vlahavas</LPISPubs:authorSurName> 

<LPISPubs:authorURL>http://www.csd.auth.gr/~vlahavas/</LPISPubs:autho 

rURL> 

</LPISPubs:Author> 

<LPISPubs:Author rdf:ID="author6"> 

<LPISPubs:authorName>G</LPISPubs:authorName> 

<LPISPubs:authorSurName>Tsoumakas</LPISPubs:authorSurName> 

<LPISPubs:authorURL>http://users.auth.gr/~greg/</LPISPubs:authorURL> 

</LPISPubs:Author> ..... 

 

2. Το RDF Schema 

<?xml version='1.0'?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 

<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 

<!ENTITYLPISPubs 'http://lpis.csd.auth.gr/publications.rdfs#'> 

<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

]> 
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<rdf:RDF xmlns:rdf="&rdf;" 

xmlns:rdfs="&rdfs;" 

xmlns:LPISPubs="&LPISPubs;" 

xmlns:xsd="&xsd;"> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;Entry"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;Book"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;BookChapter"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;TechnicalReport"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;Journal"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;WorkshopProceedings"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;SymposiumProceedings"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;BScThesis"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;MScThesis"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;PhDThesis"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;ConferenceProceedings"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

</rdfs:Class> 

<rdfs:Class rdf:about="&LPISPubs;Author"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/> 

</rdfs:Class> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authors"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdf;List"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authorName"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Author"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authorMiddleName"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Author"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authorSurName"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Author"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authorURL"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Author"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;authorEmail"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Author"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;keywords"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdf;Seq"/> 

</rdf:Property> 
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<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;publicationTitle"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;mediaTitle"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;mediaPublisher"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;mediaEditors"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;mediaVolInfo"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;publicationYear"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;publicationPagesInMedium"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;publicationAbstract"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:about="&LPISPubs;publicationFileName"> 

<rdfs:domain rdf:resource="&LPISPubs;Entry"/> 

<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

</rdf:Property> 
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Παράρτηµα Β 

Το δεύτερο παράρτηµα περιλαµβάνει α)το αρχείο που περιέχει τους κανόνες µε βάση τους 

οποίους πραγµατοποιείται η αναζήτηση στα βιβλιογραφικά δεδοµένα β) το αρχείο που 

χειρίζεται την επικοινωνία του συστήµατος µε τον χρήστη (διεπαφή χρήστη) και γ) το αρχείο 

που χειρίζεται την εκτέλεση της αναζήτησης και την επιστροφή των αποτελεσµάτων. 

 

1. Το αρχείο κανόνων rules.pl 

:- module(rules, 

 [ publicationtitle/2,   

   publicationpublisher/2,   

   author/3,   

   publicationkeyword/2, 

   publicationyear/3, 

   publicationtype/2, 

   publicationdata/2 

 ]). 

:rdf_register_ns(pubrdf,'http://lpis.csd.auth.gr/publications.rdfs#', 

[force(true)]). 

:-rdf_register_ns(pub,'__file://c:/publications.rdf#',[force(true)]). 

:-rdf_register_ns(xsd,'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#',[force(true)]). 

:-rdf_assert(rdf:'Container',rdfs:'subClassOf',rdf:'Resource'). 

:-rdf_assert(rdf:'Seq',rdfs:'subClassOf',rdf:'Container'). 

 

:-rdf_load('c:/publications.rdf'). 

 

publicationtitle(Title,List):- 

      findall(Entry,rdf(Entry,pubrdf:'publicationTitle',literal(Title)),List). 

 

publicationpublisher(Publisher,List):- 

 findall(Entry,rdf(Entry,pubrdf:'mediaPublisher', 

 literal(Publisher)),List). 

 

isAuthor(AuthorID,Surname,Name):- 

 rdf(AuthorID,pubrdf:'authorSurName',literal(Surname)), 

 (rdf(AuthorID,pubrdf:'authorName',literal(Name)) -> true; Name=''). 

  

author(AuthorSurname,0,List):- 

 isAuthor(AuthorID,AuthorSurname,_AuthorName), 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'authors',AuthorsList), 

 rdf(AuthorsList,rdf:'type',rdf:'List'), 

 rdfs_list_to_prolog_list(AuthorsList,PrList), 

 member(AuthorID,PrList)),List). 

author(AuthorSurname,Position,List):- 

 Position\=0, 

 isAuthor(AuthorID,AuthorSurname,_AuthorName), 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'authors',AuthorsList), 

 rdf(AuthorsList,rdf:'type',rdf:'List'), 

 rdfs_list_to_prolog_list(AuthorsList,PrList), 

 nth1(Position,PrList,AuthorID)),List). 

 

publicationkeyword(Keyword,List):- 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'keywords',Description), 

 rdf(Description,rdf:'type',rdf:'Seq'), 

 rdfs_member(literal(Keyword),Description)),List). 

 

publicationyear(PubYear,Operator,List):- 

 atom_number(PubYear,PublicationYear), 
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 Comparison=..[Operator,PYear,PublicationYear], 

 findall(Entry,(rdf(Entry,pubrdf:'publicationYear', 

 literal(type(xsd:'integer',Year))),atom_number(Year,PYear), 

 call(Comparison)),List). 

 

publicationtype(Type,List):- 

 rdf_global_term(pubrdf:Type, XXX), 

 findall(Entry,rdf(Entry,rdf:type,XXX),List). 

 

listauthors(Entry,AList):- 

 rdf(Entry,pubrdf:'authors',List), 

 rdf(List,rdf:'type',rdf:'List'), 

 rdfs_list_to_prolog_list(List,AList). 

 

authornames([],AuthorNames,Authors):- 

  Authors=AuthorNames. 

 

authornames([Head|Tail],HList,Authors):- 

  isAuthor(Head,Surname,Name), 

  string_concat(Surname,' ',SurnameF), 

  string_concat(SurnameF,Name,FullName), 

  append(HList,[FullName],AuthorNames), 

  authornames(Tail,AuthorNames,Authors). 

  

list_to_string([],MStr,Str):- 

 Str=MStr.  

list_to_string([H|T],MS,FStr):- 

 string_to_atom(H,''), 

 list_to_string(T,MS,FStr). 

list_to_string([H|T],MS,FStr):- 

 string_concat(MS,H,Str1), 

 string_concat(Str1,', ',Str2), 

 list_to_string(T,Str2,FStr). 

   

publicationdata(Entry,ResultStr):- 

 listauthors(Entry,AList), 

 authornames(AList,[],Authors), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationTitle',literal(ATitle)) 

 ->  

 true ; ATitle=''), 

 string_to_atom(Title,ATitle), 

 append(Authors,[Title],List1), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaTitle',literal(MediaTitle))  

 ->  

 true ; MediaTitle=''), 

 string_to_atom(MediaTitle1,MediaTitle), 

 append(List1,[MediaTitle1],List2), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaEditors',literal(MediaEditors))  

 ->  

 true ; MediaEditors=''), 

 string_to_atom(MediaEditors1,MediaEditors), 

 append(List2,[MediaEditors1],List3), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaPublisher',literal(MediaPublisher))  

 ->  

 true ; MediaPublisher=''), 

 string_to_atom(MediaPublisher1,MediaPublisher), 

 append(List3,[MediaPublisher1],List4), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'mediaVolInfo',literal(MediaVolInfo))  

 ->  

 true ; MediaVolInfo=''), 

 string_to_atom(MediaVolInfo1,MediaVolInfo), 

 append(List4,[MediaVolInfo1],List5), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationPagesInMedium',literal(PublicationPagesIn

 Medium))  

 ->  

 true ; PublicationPagesInMedium=''), 

 string_to_atom(PublicationPagesInMedium1,PublicationPagesInMedium), 

 append(List5,[PublicationPagesInMedium1],List6), 
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 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationLocation',literal(PublicationLocation))  

 -> 

 true ; PublicationLocation=''), 

 string_to_atom(PublicationLocation1,PublicationLocation), 

 append(List6,[PublicationLocation1],List7), 

 (rdf(Entry,pubrdf:'publicationYear',literal(type(_,APublicationYear))) 

 ->  

 true ; APublicationYear=''), 

 string_to_atom(PublicationYear,APublicationYear), 

 append(List7,[PublicationYear],List), 

 list_to_string(List,'',ResultStr). 

 

2. Το αρχείο http_user.pl  

:- module(http_user, 

   [ reply_user/1   

   ]). 

:- use_module(server). 

:- use_module(library('http/http_open')). 

:- use_module(library('http/thread_httpd')). 

:- use_module(library('http/html_write')). 

:- use_module(library('http/mimetype')). 

:- use_module(http_data). 

:- use_module(parms). 

:- use_module(semweb(rdf_db)). 

 

reply_user(Request) :- 

 memberchk(path(Path), Request), 

 reply(Path, Request). 

 

:- discontiguous 

 reply/2. 

  

reply('/', _Request) :- !, 

 (   setting(title(Title)) 

 ->   

 true ; Title = 'Σύστηµα αναζήτησης επιστηµονικών δηµοσιεύσεων' 

 ), 

 phrase(html([ head(title(Title)), 

  h3(align(center),'Φόρµα αναζήτησης δηµοσιεύσεων'), 

  form([ name(query), 

        action('../evaluateQuery'), 

         method('GET') 

       ], 

       [ table([align(center),bgcolor(gray)], 

          [tr([td('Ετος'), 

               td(\operator), 

               td(input([ type(text), 

         name(publicationyear) 

      ])       

      ) 

              ]),    

            tr([td('Τίτλος'), 

          td(input([ type(text), 

          name(publicationtitle) 

       ])       

       ) 

               ]), 

            tr([td('Τύπος δηµοσίευσης'), 

          td(\type) 

              ]), 

            tr([td('Όνοµα εκδότη'), 

          td(input([ type(text), 

              name(publicationpublisher) 

           ])       
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          ) 

              ]), 

            tr([td('Θέση στην λίστα συγγραφέων'), 

          td(\position), 

                td('Όνοµα συγγραφέα'), 

                td(input([ type(text), 

                    name(author) 

              ])       

            ) 

        ]), 

      tr([td('Λέξη κλειδί'), 

          td(input([ type(text), 

               name(publicationkeyword) 

            ])       

            ) 

              ]), 

            tr([td('Τύπος αναζήτησης'), 

          td(\searchtype) 

              ]), 

            tr([td(input([ type(submit), 

               value('Αναζήτηση') 

            ])       

            ), 

     td(input([type(reset), 

          value('Καθαρισµός πεδίων') 

        ])       

             ) 

              ]) 

                 ]) 

             ]) 

        ]),HTML),  

 format('Content-type: text/html~n~n'), 

 print_html(HTML). 

  

                   

operator --> 

 html(select(name(operator), 

      [option([value(99)],''), 

            option([value(=)],'Κατά την διάρκεια του'), 

             option([value(<)],'Πριν το'), 

             option([value(=<)],'Πριν ή κατά την διάρκεια'), 

             option([value(>)],'Μετά το'), 

             option([value(>=)],'Κατά την διάρκεια ή και µετά το') 

            ] 

   ) 

  ). 

 

type --> 

 html(select(name(publicationtype), 

       [option([value(any)],'Οποιοσδήποτε'), 

        option([value(conferenceproceedings)], 

    'Conference proceedings'), 

        option([value(workshopproceedings)], 

    'Workshop proceedings'), 

        option([value(symposiumproceedings)],   

    'Symposium proceedings'), 

        option([value(technicalreport)],    

    'Technical report'), 

        option([value(book)],'Book'), 

        option([value(bookchapter)],'Book chapter'), 

        option([value(journal)],'Journal'), 

        option([value(phd)],'PhD thesis'), 

        option([value(bsc)],'BSc thesis'), 

        option([value(msc)],'MSc thesis') 

       ] 

       ) 

     ). 
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position --> 

 html(select(name(position), 

      [option([value(99)],''), 

       option([value(0)],'Οποιαδήποτε'), 

       option([value(1)],'Πρώτος'), 

       option([value(2)],'∆εύτερος'), 

       option([value(3)],'Τρίτος') 

      ] 

      ) 

      ). 

 

searchtype --> 

 html(select(name(searchtype), 

      [option([value(and)],'Με λογική σύζευξη κριτηρίων'), 

        option([value(or)],'Με λογική διάζευξη κριτηρίων') 

      ] 

       ) 

     ). 

 

3. Το αρχείο http_data.pl 

 

:- module(sesame_http_body, 

   [ sesame_reply_body/1    

   ]). 

    

:- use_module(parms). 

:- use_module(library('http/http_parameters')). 

:- use_module(rdf_html). 

%:- use_module(rdf_io). 

%:- use_module(semweb(rdf_edit)). 

:- use_module(semweb(rdfs)). 

:- use_module(semweb(rdf_db)). 

:- use_module(library('http/html_write')). 

:- use_module(library('http/http_open')). 

:- use_module(library(memfile)). 

%:- use_module(library(rdf_ntriples)). 

%:- use_module(library(debug)). 

:-use_module(rules). 

 

 

sesame_reply_body(Request) :- 

 memberchk(path(Path), Request), 

 reply(Path, Request). 

 

:- discontiguous 

 reply/2. 

  

reply('/evaluateQuery', Request) :- !, 

  http_parameters(Request, 

   [   

     operator(Operator), 

     publicationyear(Publicationyear), 

     publicationtitle(Publicationtitle), 

     publicationtype(Publicationtype), 

     publicationpublisher(Publicationpublisher), 

     position(Position), 

     author(Author), 

     publicationkeyword(Publicationkeyword), 

     searchtype(Searchtype) 

   ], 

   [ attribute_declarations(attribute_decl), form_data(Data) 

   ]),  

    

 define_criteria(Data,[],[],[],Criteria,Values,Ops), 

 make_query(Criteria,Values,Ops,[],Terms),  
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 run_query(Terms,Matches1), 

 combine_results(Searchtype,Matches1,Matches), 

 build_html(Matches,Results), 

 reply_page(Results). 

  

 define_criteria([],C,V,O,Criteria,Values,Ops):- 

 Ops=O, 

 Criteria=C, 

 Values=V. 

   

 define_criteria(L,C,V,O,Criteria,Values,Ops):-  

  L=[Name=Value|T], 

  ((Name=='operator',Value\=='99'|Name=='position',Value\=='99') 

  ->    

  (atom_number(Value,Val),append(O,[Val],O1));O1=O ), 

  ((Name\=='operator',Name\=='position',Name\=='searchtype', 

  Name\=='publicationtype',Value\=='',Value\=='any') 

  -> 

   (append(C,[Name],C1),append(V,[Value],V1)); 

   ((Name=='publicationtype',Value\=='any') 

   -> 

    (convert_case(Value,Val),append(C,[Name],C1),  

    append(V,[Val],V1) );C1=C,V1=V)), 

  define_criteria(T,C1,V1,O1,Criteria,Values,Ops). 

 

  

 make_query(Criteria,Values,Ops,[],Terms):- 

  Criteria=[Criterion | T], 

  Values=[Value | R], 

  ((Criterion=='publicationyear'|Criterion=='author') 

  -> 

  (Ops=[Op|Q],Term=..[Criterion,Value,Op,Matches]);  

  (Term=..[Criterion,Value,Matches],Q=Ops)), 

  F=[Term], 

  make_query(T,R,Q,F,Terms). 

  

make_query(Criteria,Values,Ops,F,Terms):- 

 Criteria=[Criterion | T], 

 Values=[Value | R], 

 ((Criterion=='publicationyear'|Criterion=='author') 

 -> 

 (Ops=[Op|Q],Term=..[Criterion,Value,Op,Matches]); 

 (Term=..[Criterion,Value,Matches],Q=Ops)), 

 append(F,[Term],Ft), 

 make_query(T,R,Q,Ft,Terms). 

 

make_query([],Values,Ops,F,Terms):-  

 Terms=F. 

   

run_query([],[]):- !. 

   

run_query([H|T],[M1|M2]):- 

 call(H), 

 H =.. L, 

 last(L,M1), 

 run_query(T,M2). 

   

   

combine_results(and,MatchesIn,MatchesOut) :- 

 multi_intersection(MatchesIn,MatchesOut). 

    

combine_results(or,MatchesIn,MatchesOut) :- 

 multi_union(MatchesIn,MatchesOut). 

    

multi_intersection([H],H). 

  

multi_intersection([H|T],R) :- 

 multi_intersection(T,T1), 
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 intersection(H,T1,R). 

   

multi_union([],[]). 

   

multi_union([H|T],R) :- 

 multi_union(T,T1), 

 union(H,T1,R). 

    

upcase_first(A,Au):- 

 sub_atom(A,0,1,After,H1), 

 sub_atom(A,1,Len,0,H2), 

 upcase_atom(H1,H3), 

 atom_concat(H3,H2,Au). 

     

convert_case(S,Su):- 

 ((atom_concat(A,'proceedings',S)|atom_concat(A,'report',S)| 

 atom_concat(A,'chapter',S) )  

 ->  

 atom_concat(A,B,S),upcase_first(A,A1),upcase_first(B,B1), 

 atom_concat(A1,B1,Su) ;  

 (S=='phd'  

  ->  

  Su='PhD';( S=='msc'  

   ->  

   Su='MSc';( S=='bsc'  

    ->  

    Su='BSc' ; 

    upcase_first(S,Su)  

             )  

            )  

 )). 

      

build_html(Matches,Results) :- 

 build_html_aux(Matches,R), 

 Results =  

 page([ title(['Αποτελέσµατα αναζήτησης']) 

               ], 

             [ h2(align(center),['Αποτελέσµατα αναζήτησης']), 

   ul(b('∆ηµοσιεύσεις που βρέθηκαν')) | R ]). 

  

build_html_aux([],[]) :- !. 

  

build_html_aux([H|T],[p(S)|Rest]) :- 

 publicationdata(H,S), 

 build_html_aux(T,Rest).  

 

 

attribute_decl(operator, 

        [ default('='), 

   type(oneof(['=','<','<=','>','>='])) 

        ]).         

attribute_decl(publicationyear, 

        [ optional(true) 

        ]).                               

attribute_decl(publicationtitle, 

        [ optional(true) 

        ]).         

attribute_decl(publicationtype, 

        [ type(oneof(['any', 

     'conferenceproceedings', 

     'workshopproceedings', 

     'symposiumproceedings', 

     'technicalreport','journal','book', 

     'bookchapter', 

     'bsc', 

     'msc', 

     'phd'])), 

   optional(true) 
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        ]).         

attribute_decl(publicationpublisher, 

        [  

   optional(true) 

        ]).       

attribute_decl(author, 

        [  

   optional(true) 

        ]).         

attribute_decl(position, 

        [  

         default('0'), 

   type(oneof(['0', '1','2','3'])), 

   number 

        ]).         

attribute_decl(publicationkeyword, 

        [  

   optional(true) 

        ]).         

attribute_decl(searchtype, 

        [  

   optional(true), 

   type(oneof(['and', 'or'])) 

        ]).    

         

       

reply_page(Results) :- 

 phrase(Results, HTML), 

 format('Content-type: text/html~n~n'), 

 print_html(HTML). 


