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Abstract
The Semantic Web is the next step of the current Web, in which information is given
well-defined meaning to support effective data discovery, automation and integration.
The development of Semantic Web with a range of knowledge that will be readable
from machines will be a revolution to Word Wide Web and its applications.
This diploma thesis describes the key-ideas, the languages, the ontologies and
generally the technology that is hidden behind the Semantic Web. Furthermore, we
will search for applications of the Semantic Web and the advantages that will arise,
center our focus on the business sector, as well as on predictions for the future.
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1
Εισαγωγή

1.1 Η Γέννηση και η εξέλιξη του παγκόσµιου Ιστού
Το 1989 ο Tim-Berners-Lee υπεύθυνος πληροφορικής στο CERN (European
Organization for Nuclear Research, Κέντρο Φυσικής Υψηλής Ενέργειας) πρότεινε την
εφαρµογή ενός συστήµατος για την αποθήκευση και επεξεργασία επιστηµονικών
πληροφοριών στο εσωτερικό δίκτυο, το οποίο στηριζόταν στην ιδέα του
υπερκειµένου. Το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµόστηκε µε επιτυχία το 1990 στο
εσωτερικό δίκτυο του CERN και το 1991 έλαβε την τελική του µορφή συνδέοντας
µέσω του Internet υπολογιστές και σε άλλα κέντρα φυσικής υψηλής ενέργειας
κατανεµηµένα σε όλο τον κόσµο. Ο Tim-Berners-Lee και ο συνεργάτης του στο
CERN Robert Cailliau αποφάσισαν να ονοµάσουν το νέο σύστηµα ″Word Wide Web”
δηλαδή «παγκόσµιος Ιστός».
Πολύ γρήγορα το νέο σύστηµα ξεπέρασε τα όρια της κοινότητας των φυσικών
υψηλής ενέργειας και διαδόθηκε σε όλη την κοινότητα του διαδικτύου. Το νέο
σύστηµα παρουσιάστηκε ως µια υπηρεσία του Internet, η οποία στηριζόταν, όπως
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όλες οι µέχρι τότε υπηρεσίες, στο µοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή. Αρχικά το λογισµικό
που χρειαζόταν για τον Ιστό, τόσο αυτό του Εξυπηρετητή (Web Server) όσο και του
Πελάτη, το οποίο ονοµάστηκε Φυλλοµετρητής (Browser), αναπτύχθηκε στο CERN και
µοιραζόταν δωρεάν µέσω του διαδικτύου. Ο παγκόσµιος ιστός βρήκε ενθουσιώδη
υποδοχή από την κοινότητα του Internet και το 1992 υπήρχαν ήδη 50 Web Servers
σε όλο τον κόσµο.
Το 1994 οργανώθηκε το πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για τον Ιστό στη Γενεύη. Ο
ενθουσιασµός στο συνέδριο ήταν µεγάλος και από τη στιγµή εκείνη άρχισε να γίνεται
αντιληπτή η τεράστια σηµασία του Ιστού, ο οποίος συντετµηµένα ονοµάζεται WWW.
Aπό το 1994 και µετά οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, τόσο όσον αφορά, τις τεχνικές
εξελίξεις στον Ιστό, αλλά και σχετικά µε τις επιπτώσεις που είχε στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή όλου του πλανήτη.

1.2 Η σηµερινή κατάσταση του παγκόσµιου Ιστού
Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί σήµερα µια πραγµατικότητα και συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον του κόσµου της παραγωγής, του εµπορίου, αλλά και της Πολιτείας, της
Επιστήµης

και

της

Εκπαίδευσης.

Ολοένα

και

περισσότερες

ανθρώπινες

δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσω του παγκόσµιου Ιστού και όλο και
περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται σε αυτόν. Οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι πλέον
ιλιγγιώδεις.
1.2.1 Οι τεχνικές εξελίξεις
Στην

πρώτη εφαρµογή του παγκόσµιου ιστού οι ιστοσελίδες περιείχαν µόνο

κείµενα. Η πρώτη µορφή της γλώσσας κατασκευής των ιστοσελίδων HTML
(Hypertext Markup Language), όπως σχεδιάστηκε από τα στελέχη του CERN,
παρείχε τη δυνατότητα κατασκευής ιστοσελίδων οι οποίες περιείχαν µόνο κείµενα.
Από τις πρώτες τεχνικές εξελίξεις στον παγκόσµιο ιστό ήταν η επέκταση των
δυνατοτήτων της γλώσσας HTML, ώστε να µπορεί να διαχειρίζεται γραφικά,
φωτογραφίες και εικόνες. Παράλληλα, πολύ γρήγορα, βελτιώθηκαν οι δυνατότητες
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των φυλλοµετρητών, η εξέλιξη των οποίων από το 1995 και µετά έγινε αντικείµενο
ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών λογισµικού.
Η

σηµαντικότερη

τεχνική

εξέλιξη

στα

θέµατα

του

παγκόσµιου

Ιστού

πραγµατοποιήθηκε το 1995, όταν η εταιρεία Sun Microsystems δηµιούργησε τη
γλώσσα προγραµµατισµού Java. H Java δεν είναι µια γλώσσα παρουσίασης
ιστοσελίδων, αλλά µια πραγµατική γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία
µπορούµε να αναπτύσσουµε αλληλεπιδραστικές εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. Σήµερα
στο ∆ιαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες στην ουσία
δε διαφέρουν από εφαρµογές που χρειαζόµαστε σε ένα τοπικό δίκτυο ή σε ένα
µεµονωµένο υπολογιστή. Η εξέλιξη αυτή µας οδηγεί σε µια νέα κατάσταση στην
πληροφορική, σε αυτή της χρήσης on-line λογισµικού. Ήδη υπάρχουν «εταιρείες
παροχής υπηρεσιών λογισµικού», γνωστές σαν ΑSP (Application Service Provider),
οι οποίες παρέχουν εφαρµογές λογισµικού on-line για παράδειγµα on-line µισθοδοσία
και οικονοµική διαχείριση.
Μετά το 1995 έχουµε θεαµατικές εξελίξεις στο θέµα της χρήσης των πολυµέσων
στον παγκόσµιο Ιστό. Στις ιστοσελίδες µπορούµε να ενσωµατώνουµε ήχους,
κινούµενες εικόνες και video. Οι φυλλοµετρητές προσαρµόστηκαν, ώστε µε τις
κατάλληλες επεκτάσεις λογισµικού να µπορούν να ανταποκριθούν στις νέες αυτές
δυνατότητες.
Το αµέσως επόµενο βήµα στην τεχνική εξέλιξη, όσον αφορά τα πολυµέσα, είναι η
ζωντανή µετάδοση µέσω του Ιστού τηλεοπτικής εικόνας και ραδιοφωνικών
εκποµπών, πράγµα το οποίο κατέστησε δυνατή την αµφίδροµη τηλεφωνική και
οπτική επικοινωνία µέσω του Ιστού.
Η εξέλιξη της αλληλεπιδραστικότητας στον παγκόσµιο Ιστό οδήγησε στις
εφαρµογές «εικονικής πραγµατικότητας». Πρόκειται για τρισδιάστατες ρεαλιστικές
απεικονίσεις τις οποίες µπορεί ο χρήστης να χειρίζεται από το φυλλοµετρητή του. Για
τη δηµιουργία αυτού του είδους των απεικονίσεων αναπτύχθηκε η γλώσσα VRML
(Virtual Reality Modeling Language).
Μια άλλη σηµαντική τεχνική εξέλιξη στον παγκόσµιο Ιστό αποτελούν οι µηχανές
αναζήτησης. Οι µηχανές αναζήτησης αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία
του παγκόσµιου Ιστού· µέσω αυτών προσπαθούµε να εντοπίσουµε µια πληροφορία
µέσα στο χάος των πληροφοριών που υπάρχουν και συνεχώς αυξάνουν στον
παγκόσµιο ιστό. Παρά τη σηµαντική βελτίωση που εµφάνισαν οι µηχανές
αναζήτησης, έχουν πολύ µέλλον µπροστά τους.
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1.3 Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού- W3C
Το 1994, µετά από συµφωνία του Tim Berners Lee και του CERN, η υπόθεση της
ανάπτυξης

του

παγκόσµιου

Ιστού

ανατίθεται

στο

Τεχνολογικό

Ινστιτούτο

Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), υπό την εποπτεία του οποίου ιδρύθηκε ο οργανισµός που
σήµερα είναι γνωστός ως Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού (W3C: Word Wide Web
Consortium). O W3C είναι µια κοινοπραξία πανεπιστηµίων και ιδιωτικών εταιρειών η
οποία σήµερα σχεδιάζει και παρακολουθεί οτιδήποτε έχει σχέση µε την ανάπτυξη του
παγκόσµιου Ιστού.
Το W3C δηµιουργήθηκε µε σκοπό να οδηγήσει τον Παγκόσµιο Ιστό στην πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων που
προάγουν την εξέλιξη του και διασφαλίζουν την δια-λειτουργικότητα του. Είναι µια
διεθνής κοινοπραξία που διευθύνουν από κοινού το MIT Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory στις ΗΠΑ, το European Research Consortium for
Informatics and Mathematics (ERCIM) στη Γαλλία και το Keio University στην
Ιαπωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Κοινοπραξία περιλαµβάνουν µια
αποθήκη πληροφοριών σε θέµατα του Παγκοσµίου Ιστού για τους κατασκευαστές
λογισµικού και τους χρήστες, µαζί µε πρωτότυπα και δείγµατα εφαρµογών που
επιδεικνύουν τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Σχεδόν 400 οργανισµοί είναι Μέλη
http://www.w3.org/Consortium/Member/List) της Κοινοπραξίας [5].

1.4 Παραδείγµατα χρήσης ενός εξελιγµένου Ιστού
Ο εξελιγµένος Ιστός θα δώσει την δυνατότητα για αποδοτικότερη αναζήτηση
πληροφοριών και υπηρεσιών. Για παράδειγµα, «αναζητώ πληροφορίες του πλανήτη
Αφροδίτη», «θέλω να κλέισω ραντεβού µε οδοντίατρο σε απόσταση 5 χλµ από το
σπίτι µου», «θέλω να παρακολουθήσω µια ταινία τρόµου µε τον Κρίστοφερ Λη που
να έχει γυριστεί πριν από τον Άρχοντα των ∆ακτυλιδιών». Επιπρόσθετα, θα είναι
δυνατή η χρήση προφιλ χρήστη για υπηρεσίες. Για παράδειγµα, «οι φωτογραφίες
προτιµώ να έχουν µεγάλη ανάλυση», «για τα ραντεβού µου θέλω να ελέγχεται το
πρόγραµµα µου για διαθέσιµο χρόνο και το ιατρείο να δέχεται πιστωτική κάρτα»,
«όταν παρακολουθώ ταινίες στην τηλεόραση θέλω να χαµηλώνει ο φωτισµός του
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δωµατίου στο οποίο βρίσκοµαι και όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις να προωθούνται στον
τηλεφωνητή»

1.5 Αντικείµενο της διπλωµατικής
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετηθούν η ιδέα του Σηµασιολογικού Ιστού
και η χρησιµότητα του στο µέλλον, οι ιδέες- κλειδιά, οι χρησιµοποιούµενες γλώσσες,
οι οντολογίες και γενικότερα οι τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από τον
Σηµασιολογικό Ιστό. Θα αναζητηθούν τοµείς εφαρµογής του Σηµασιολογικού Ιστού
και τα οφέλη που θα προκύψουν γι΄αυτούς, εστιάζοντας κυρίως στον επιχειρηµατικό
τοµέα, καθώς και προβλέψεις για το µέλλον.

1.6 Οργάνωση του τόµου
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 8 κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην
γέννηση και εξέλιξη του παγκόσµιου Ιστού, στη σηµερινή κατάσταση του παγκόσµιου
Ιστού και στην Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού (W3C: World Wide Web
Consortium) που παρακολουθεί οτιδήποτε έχει σχέση µε την ανάπτυξη του
παγκόσµιου Ιστού.
Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφονται τα οφέλη αλλά και οι αδυναµίες των συστηµάτων
διαχείρισης

γνώσης.

Επιπλέον,

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσµατα

του

Σηµασιολογικού Ιστού στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο και στις µηχανές αναζήτησης.
Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφονται ο Σηµασιολογικός Ιστός, η χρήση της γλώσσας
XML (Extensible Markup Language) και οι διαφορές και οι οµοιότητες που υπάρχουν
ανάµεσα στις γλώσσες HTML και XML. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εξαγωγή
συµπερασµάτων µέσω της Λογικής (Logic) αλλά και στο ρόλο που θα παίξουν οι
Ευφυείς Πράκτορες στον Σηµασιολογικό Ιστό.
Στο

4ο

Κεφάλαιο

γίνεται

εκτενής

αναφορά

στις

οντολογίες,

οι

οποίες

χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν µια περιοχή γνώσης.
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Το 5ο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα RDF (Resource Description Framework) και τα
RDF Schemas που χρησιµοποιούνται για να µετατρέψουν την πληροφορία σε
σηµασιολογική, ώστε να είναι επεξεργάσιµη από τις µηχανές.
Στο 6ο Κεφάλαιο αναλύονται κάποια πεδία εφαρµογής του Σηµασιολογικού Ιστού
και κάποια διεθνή έργα.
Tο 7ο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τον επίλογο της διπλωµατικής και αµέσως µετά
ακολουθεί η λίστα όλων των ακρωνυµίων που χρησιµοποιήθηκαν.
Το 8ο κεφάλαιο περιλαµβάνει την σχετική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για
την συγγραφή της διπλωµατικής.
H ∆ιπλωµατική ολοκληρώνεται µε το παράρτηµα Α που περιλαµβάνει τον κώδικα
του Πεδίου Εφαρµογής “Songs”.
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2
Περιγραφή Θέµατος

2.1 ∆ιαχείριση Γνώσης
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισµoί έχουν αντιληφθεί τη
χρησιµότητα των συστηµάτων διαχείρισης γνώσης. Τα συστήµατα αυτά επιτρέπουν
την καλύτερη οργάνωση και διαµοίραση της γνώσης σε έναν οργανισµό µε
αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η
διαχείριση γνώσης συσχετίζεται µε την απόκτηση, διατήρηση και πρόσβαση της
πληροφορίας ενός οργανισµού. Λόγω της παγκοσµιοποίησης και της παγκόσµιας
διαθεσιµότητας του Internet, πολλοί οργανισµοί διασκορπίζονται γεωγραφικά µε
αυξανόµενο ρυθµό. Με τον τεράστιο αριθµό εγγράφων που είναι διαθέσιµα online
από

τους οργανισµούς,

έχουν δηµιουργηθεί

πολλά

συστήµατα

διαχείρισης

εγγράφων. Συγχρόνως όµως, καθώς ο όγκος της πληροφορίας γίνεται ολοένα και
µεγαλύτερος, τα συστήµατα αυτά αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα στην
αναζήτηση, την ανάκτηση και την συντήρηση της γνώσης [2].
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Τα προβλήµατα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σηµασιολογίας της
αποθηκευµένης πληροφορίας. Οι αδυναµίες που εµφανίζουν τα παραπάνω
συστήµατα είναι:
-Αναζήτηση Πληροφορίας
Τα υπάρχοντα συστήµατα αναζήτησης βασίζονται σε λέξεις κλειδιά (keywords) για να
ανακτήσουν πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσµατα που επιστρέφονται
µπορεί:


να περιέχουν τη λέξη αυτή αλλά το περιεχόµενο τελικά να µην είναι το
επιθυµητό



να υπάρχει κάτι σχετικό µε αυτό που αναζητά ο χρήστης το οποίο όµως
δεν περιέχει αυτή τη λέξη κλειδί, εποµένως δε θα επιστραφεί το
αποτέλεσµα. Άρα, όταν δεν υπάρχει µια λέξη κλειδί σε µια σελίδα τότε
είναι δύσκολο για µια µηχανή να την ανακτήσει

-Εξαγωγή Πληροφορίας
Για να γίνει η εξαγωγή της κατάλληλης πληροφορίας πρέπει ο χρήστης να
αναγνώσει το σχετικό περιεχόµενο από τις διάφορες πηγές. Οι αυτόµατοι πράκτορες
(agents) υστερούν της κοινής λογικής που απαιτείται για να εξάγουν την πληροφορία
που είναι βασισµένη σε κείµενο και αποτυγχάνουν να ενοποιήσουν την πληροφορία
που είναι διασκορπισµένοι σε διάφορες πηγές.
-Συντήρηση Πληροφορίας
Είναι χρονοβόρα και δύσκολη η διατήρηση της πληροφορίας όταν οι πηγές
µεγαλώνουν. Για να διατηρηθούν αυτές οι συλλογές πληροφοριών συνεπείς, σωστές
και επίκαιρες απαιτείται ένας µηχανισµός αναπαράστασης σηµασιολογίας και
περιορισµών που βοηθά στην ανίχνευση προβληµάτων.
-Αυτόµατη Παραγωγή Εγγράφων.
Η προσαρµογή των σελίδων του Web µε βάση που θα επιτρέπει τον ανασχηµατισµό
της πληροφορίας ανάλογα µε το προφίλ των χρηστών θα ήταν πολύ χρήσιµη. Η
παραγωγή ηµι-δοµηµένης πληροφορίας από ηµιδοµηµένα δεδοµένα απαιτεί την
πρόσβαση από τις µηχανές στην αναπαράσταση της σηµασιολογίας αυτής της
πληροφορίας. Ωστόσο, τέτοια αναπαράσταση δεν υπάρχει.
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Η τεχνολογία του Σηµασιολογικού Ιστού θα επιτρέψει την δοµηµένη και
σηµασιολογική ερµηνεία των εγγράφων παρέχοντας νέες δυνατότητες όπως έξυπνη
αναζήτηση αντί το ταίριασµα του περιοχοµένου µε βάση τις λέξεις κλειδιά, απαντήσεις
ερωτηµάτων αντί της ανάκτησης της πληροφορίας, ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ των
οργανισµών

µέσω

χαρτογράφησης/σχεδίασης

οντολογιών

και

ορισµούς

προσαρµοσµένων όψεων των εγγράφων.
Για να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήµατα, χρειάζεται όλη η πληροφορία ή ένα
µέρος αυτής που παρουσιάζεται στο WWW να είναι κατανοητή από τις µηχανές. Για
να επιτευχθεί ένας τέτοιος σηµασιολογικός ιστός (Berners-Lee 1999) απαιτείται [2]:


Γλώσσες ανάπτυξης που θα είναι κατανοητές

από τις µηχανές για να

εκφραστεί η µεταπληροφορία (δηλ. δεδοµένα για τα δεδοµένα) των εγγράφων
και των αναπτυσσόµενων ορολογιών (π.x namespaces, οντολογίες). Χρήση
αυτών των γλωσσών και διαθεσιµότητα τους στο Web.


Εργαλεία ανάπτυξης και νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τέτοιες γλώσσες
και ορολογίες (terminologies) που θα παρέχουν υποστήριξη στην αναζήτηση,
πρόσβαση, παρουσίαση και διατήρηση των πηγών πληροφόρησης.



Πραγµατοποίηση Εφαρµογών που θα παρέχουν ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών
στους χρήστες του Σηµασιολογικού Ιστού.

Η ανάπτυξη τέτοιων γλωσσών, οντολογιών, εργαλείων είναι ένα πρόβληµα µεγάλης
εµβέλειας που αγγίζει τις περιοχές έρευνας πολλών διαφορετικών κοινοτήτων.

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί
στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο και στις µηχανές αναζήτησης.
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2.2 Ηλεκτρονικό Εµπόριο
2.2.1 Business-to-Consumer Electronic Commerce (B2C)
Ο χρήστης για να κάνει µια οποιαδήποτε αγορά προϊόντος από το Internet πρέπει
να αφιερώσει αρκετό χρόνο για να επισκεφτεί τα online µαγαζιά, να συγκρίνει τις
προσφορές, να επιλέξει και να προχωρήσει τελικά στην παραγγελία του προϊόντος. Η
κατάσταση αυτή βελτιώνεται λίγο µε εργαλεία για αγορές που είναι διαθέσιµα στο web
στην µορφή των shopbots, δηλ. πράκτορες λογισµικού (software agents) που
επισκέπτονται τα διάφορα online µαγαζιά και εξάγουν πληροφορίες για τα προϊόντα
και τις τιµές τους και προσφέρουν µια γενική εικόνα για το τι επικρατεί στην
ηλεκτρονική αγορά. Η λειτουργία τους παρέχεται από τα προγράµµατα wrappers που
εξάγουν πληροφορία από ένα online µαγαζί. Για κάθε online µαγαζί ένα πρόγραµµα
wrapper πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτή η µέθοδος όµως έχει πολλά µειονεκτήµατα. Για
παράδειγµα, πληροφορίες όπως o χρόνος µεταφοράς, το επίπεδο ασφαλείας κ.α. δεν
µπορούν να ανακτηθούν. Επιπρόσθετα, χρειάζεται αρκετός χρόνος για τον
προγραµµατισµό των wrappers και τυχόν αλλαγές στο online µαγαζί απαιτούν τον
αναπρογραµµατισµό των wrappers, το οποίο είναι αρκετά δαπανηρό [1].
O Σηµασιολογικός Ιστός θα επιτρέψει την ανάπτυξη πρακτόρων λογισµικού που
θα ερµηνεύουν καλύτερα τις πληροφορίες προϊόντων. Συγκεκριµένα:
•

Οι τιµές και οι πληροφορίες προϊόντων θα µπορούν να ανακτηθούν σωστά

•

Θα παρέχεται επιπλέον πληροφορία από άλλες πηγές ή από οµάδες
καταναλωτών για την φήµη των online µαγαζιών

•

Ο προγραµµατισµός των wrappers θα θεωρείται ξεπερασµένη µέθοδος

•

Θα υπάρχουν πράκτορες που θα αντιπροσωπεύουν τους αγοραστές και
πράκτορες που θα αντιπροσωπεύουν τα µαγαζιά. Οι διαπραγµατεύσεις θα
πραγµατοποιούνται µέσω των πρακτόρων.

2.2.2 Business-to- Business Electronic Commerce (B2Β)
Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στο πεδίο του Business-to-Business (Β2B) δεν είναι ένα
καινούργιο φαινόµενο. Κίνητρα για την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών δεδοµένων στις
επιχειρηµατικές διαδικασίες µεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχουν από το 1960. Μια
από τις σηµαντικότερες τεχνολογίες του Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι η Ηλεκτρονική
Ανταλλαγή δεδοµένων (EDI-Electronic Data Interchange). Το EDI είναι µια τεχνολογία
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που παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσουν µε ηλεκτρονικό τρόπο
τα εµπορικά τους έγγραφα/παραστατικά (π.χ. παραγγελίες, τιµολόγια, τιµοκατάλογοι
κ.λ.π.). Για την ανταλλαγή πληροφορίας στις επιχειρηµατικές συναλλαγές, πρέπει ο
αποστολέας και ο παραλήπτης να συµφωνήσουν σε ένα κοινό πρότυπο, δηλαδή ένα
πρωτόκολλο για την µετάδοση των δεδοµένων και µιας γλώσσας που να περιγράφει
το περιεχόµενο. Ένα από αυτά είναι το EDIFACT (United Nations Directories for
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Ttransport), το οποίο
υιοθετήθηκε το 1985 από τον οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και έχει επικρατήσει σε
παγκόσµιο επίπεδο. Παρόλα αυτά η τεχνολογία αυτή είναι πολύπλοκη και είναι
κατανοητή µόνο από τους ειδικούς.
Χρησιµοποιώντας την υποδοµή του Internet στις επιχειρηµατικές συναλλαγές
βοήθησε αισθητά στην βελτίωση της κατάστασης. Εµφανίστηκαν τα B2B portals για
την

καλύτερη

επικοινωνία

των

επιχειρήσεων

αλλά

υστερούν

των

κοινών

προδιαγραφών (standards). Από την άλλη µεριά η HTML δεν µπορεί να προσφέρει
ούτε την δοµή αλλά και ούτε την σηµασιολογία της πληροφορίας. Η XML είναι µια
πολύ καλή λύση στα παραπάνω προβλήµατα, αλλά µόνο στην περίπτωση που οι
επιχ/σεις θα καταλήξουν σε ένα κοινό λεξιλόγιο (vocabulary) και της σηµασίας του
λεξιλογίου.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός ασχολείται µε σηµαντικές περιοχές εφαρµογών, όπως η
∆ιαχείριση γνώσης και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (B2C και B2B). Μπορεί να βοηθήσει
να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που εµφανίζονται σε αυτές τις περιοχές.

2.3 Μηχανές Αναζήτησης
Είναι γεγονός ότι ο Παγκόσµιος Ιστός αναπτύσσεται µε ιλλιγιώδεις ρυθµούς και ο
όγκος της πληροφορίας αυξάνεται συνεχως καθώς έχει γίνει πολύ εύκολη η
κατασκευή και η δηµοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Η ύπαρξη προγραµµάτων
που επιτρέπουν την κατασκευή ιστοσελίδων χωρίς να απαιτείται η εκµάθηση της
γλώσσας HTML, καθώς και η εύκολη, αυτοµατοποιηµένη δηµοσίευσή τους σε έναν
διακοµιστή ιστοσελίδων (web server) επιτρέπει ακόµη και σε ανθρώπους µε
ελάχιστες σχετικές γνώσεις να δηµοσιεύσουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την ύπαρξη παγκοσµίως ενός τεράστιου αριθµού ιστοσελίδων µε µία
ευρεία γκάµα θεµάτων.
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Αυτός ο τεράστιος όγκος πληροφοριών σε συνδυασµό µε την αναρχία που
επικρατεί στο διαδίκτυο (επακόλουθο της ίδιας του της δοµής και του τρόπου
οργάνωσής του) δηµιούργησαν την επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη ενός
µηχανισµού που θα επιτρέπει στον χρήστη να αναζητάει και να βρίσκει ιστοσελίδες µε
τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι µηχανές αναζήτησης
(search engines) που επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.
Οι µηχανές αναζήτησης είναι προγράµµατα που επιτρέπουν την αναζήτηση µε
λέξεις-κλειδιά (keywords) σε τεράστιες βάσεις δεδοµένων. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων
περιέχουν αντίγραφα εκατοµµυρίων ιστοσελίδων του World Wide Web που
συλλέγονται αυτόµατα από ειδικά προγράµµατα, τα οποία µπορεί να έχουν διάφορες
ονοµασίες (spider, crawler, robot κλπ.), αλλά εκτελούν ουσιαστικά την ίδια εργασία.
Οι

περισσότερες

µηχανές

αναζήτησης

προσφέρουν

επίσης

καταλόγους

ιστοσελίδων οργανωµένους σε θεµατικές ενότητες, στους οποίους ο χρήστης µπορεί
να πλοηγηθεί αναζητώντας κάτι που τον ενδιαφέρει. Επίσης, πολλές µηχανές
αναζήτησης προσφέρουν µία σειρά από άλλες υπηρεσίες, όπως δωρεάν e-mail, chat,
ειδήσεις, χρηµατιστήριο, καιρός κ.λ.π., οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καµία σχέση
µε την λειτουργία των µηχανών αναζήτησης, αλλά σκοπεύουν στο να προσελκύουν
επισκέπτες στις σελίδες τους.
Στον τοµέα των µηχανών αναζήτησης ο σηµασιολογικός ιστός θα προσφέρει
πολλές καινοτοµίες. Με την καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας µέσω θησαυρών
και οντολογιών µπορούν να παρέχουν καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσµατα.
Επίσης, ο χρήστης θα είναι πλέον ικανός να διαµορφώνει πιο ελεύθερα ερωτήµατα,
όχι απαραίτητα µε λέξεις-κλειδιά ή µε τελεστές Boolean και η µηχανή αναζήτησης να
του φέρνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα αφού θα µπορεί να τα κατανοήσει. Αυτό θα
επιτευχθεί προφανώς µε την χρήση της XML και των οντολογιών, µε τις οποίες θα
µπορεί η µηχανή να κατανοήσει και να αξιολογήσει λογικά το περιεχόµενο µιας
σελίδας. Ακόµη θα είναι σε θέση να κατανοεί τα ερωτήµατα σηµασιολογικά και όχι
απλά σαν λέξεις-κλειδιά. Αυτό σηµαίνει ότι αν για παράδειγµά έχουµε ένα ερώτηµα
“return all the reviewers for book 'The Semantic Web: an Introduction'” η
σηµασιολογική µηχανή θα µας επιστρέψει ένα σύνολο από reviewers για το
συγκεκριµένο βιβλίο αντί να θεωρήσει κάθε όρο του ερωτήµατος ως λέξη-κλειδί και να
µας φέρει ως αποτέλεσµα κάθε σελίδα που περιέχει τους όρους αυτούς και τις ρίζες
τους. Εποµένως µιλάµε για µεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάκτηση, δηλαδή για πιο
ποιοτικά αποτελέσµατα.
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Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε τα οφέλη που προσφέρουν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Γνώσης στους Οργανισµούς, αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτά τα
συστήµατα καθώς ο όγκος της πληροφορίας αυξάνεται. Επιπλέον, έγινε περιγραφή
της τρέχουσας κατάστασης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου και των µηχανών
αναζήτησης.
Το επόµενο κεφάλαιο περιγράφει την Αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού,
την χρήση της γλώσσας XML, αλλά και τον ρόλο που θα παίξουν οι Ευφυείς
Πράκτορες στον Σηµασιολογικό Ιστό.
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3
Σηµασιολογικός Ιστός

3.1 Εισαγωγή
Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη πηγή πληροφορίας. Μεγάλοι όγκοι
δεδοµένων αναζητούνται, ανταλλάσσονται και επεξεργάζονται µέσω του παγκόσµιου
Ιστού. Επειδή, όµως ο όγκος των δεδοµένων του Ιστού έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις
χωρίς να υπάρχει ενιαίος τρόπος οργάνωσης, η ανταλλαγή και η επεξεργασία τους
είναι πολύ δύσκολη. Η απλότητα του παγκόσµιου Ιστού έχει συντελέσει στην τεράστια
εξέλιξη του, αλλά αυτή η απλότητα εµποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός έρχεται ακριβώς να εξυπηρετήσει την ανάγκη για ενιαία
οργάνωση των δεδοµένων, ώστε ο Ιστός να γίνει µια παγκόσµια πλατφόρµα
ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδοµένων από ετερογενείς πηγές πληροφορίας. Ο
Σηµασιολογικός Ιστός δίνει δοµή, οργάνωση και σηµασιολογία στα δεδοµένα, ώστε
να είναι κατανοητά σε επίπεδο µηχανής.
Οι δυο πιο γνωστές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί µέχρι στιγµής και
υποστηρίζουν τη λειτουργία του Σηµασιολογικού Ιστού είναι η γλώσσα XML και το
πλαίσιο RDF. Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα XML, οι σελίδες και τα δεδοµένα του
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Ιστού σηµαδεύονται µε ετικέτες. Οι ετικέτες βοηθούν τα προγράµµατα Ιστού να
ανακαλύψουν τα δεδοµένα ευκολότερα, δίνοντας σηµασιολογία και δοµή στα
δεδοµένα. Για παράδειγµα, πληροφορία σχετική µε την συγγραφέα αυτής της
διπλωµατικής κωδικοποιείται σε ένα αρχείο XML µε τις ετικέτες postgraduate,
firstname, age, email, ως εξής:
<postgraduate>
<firstname> Fani </firstname>
<lastname> Christidou> </lastname>
<age> 25 </age>
<email> fanichristidou@hotmail.com </email>
</postgraduate>
H γλώσσα XML δίνει µια κωδικοποίηση στα δεδοµένα που βοηθά την ανταλλαγή και
επαναχρησιµοποίηση τους από πολλές εφαρµογές.
Στο

Σηµασιολογικό Ιστό, η επικοινωνία εφαρµογών µε διαφορετικά σχήµατα

απαιτεί δυνατότητες ορισµού και διαχείρισης µεταδεδοµένων (δεδοµένα για τα
δεδοµένα). Το πλαίσιο RDF είναι ένα τέτοιο εργαλείο αναπαράστασης ″δεδοµένων
για τα δεδοµένα″. Σε ένα RDF αρχείο ορίζονται δηλώσεις για αντικείµενα του Ιστού,
όπως σελίδες, συγγραφείς, προγράµµατα, κ.λ.π. Για παράδειγµα, είναι δυνατή η
δήλωση

ότι

η

συγγραφέας

της

ιστοσελίδας

www.teikoz.gr/~christidou

είναι

µεταπτυχιακή φοιτήτρια ηλικίας 25 χρονών. Μια επέκταση του πλαισίου RDF είναι το
RDF Schema (RDFS), το οποίο και παρέχει µηχανισµούς περιγραφής σχετικών
αντικειµένων του Ιστού και των σχέσεων µεταξύ τους. Το RDF Schema βασίζεται σε
κλάσεις και ιδιότητες, έννοιες γνωστές από τον χώρο των αντικειµενοστραφών
συστηµάτων.
Το πλαίσιο

RDF είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο του Σηµασιολογικού Ιστού.

Βελτιώνει τις δυνατότητες των µηχανών αναζήτησης στον Ιστό, περιγράφει
καταλόγους θεµατικών ιεραρχιών σε πύλες και ψηφιακές βιβλιοθήκες, υποστηρίζει
την ανταλλαγή γνώσης µεταξύ πρακτόρων λογισµικού, κ.λ.π [3].
Στις επόµενες παραγράφους αναλύεται η αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού,
η χρήση της γλώσσας XML και των Έξυπνων Πρακτόρων.
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3.2 Σηµασιολογικός Ιστός
Ο Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) είναι το επόµενο σηµαντικό βήµα του
παγκόσµιου Ιστού. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το Semantic Web,
όπου η πληροφορία θα είναι καλύτερα ορισµένη επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο
την ολοκλήρωση, αυτοµατοποίηση, καλύτερη επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση
των δεδοµένων.
Ο Παγκόσµιος Ιστός (Web) του µέλλοντος προβλέπεται να αποτελεί µια παγκόσµια
βάση δεδοµένων και γνώσης µε πληροφορίες οι οποίες θα είναι "κατανοητές" από
µηχανές (machine-understandable information). Οι κύριες τεχνολογίες για την
υλοποίηση του Σηµασιολογικού Ιστού είναι ο σηµασιολογικός εµπλουτισµός και η
χρήση των οντολογιών. H λέξη "Σηµασιολογία" έχει ρίζα τις Ελληνικές λέξεις
"σηµάδι", "σηµαίνω" και "σηµαντικός" και σήµερα αναφέρεται στο νόηµα συχνά σε
επίπεδο γλώσσας.
Αν δώσουµε «σηµασία» στο περιεχόµενο όλων των πόρων που διατίθενται στον
Παγκόσµιο Ιστό και σε όλη την πληροφορία που προστίθεται σε αυτόν, µπορούµε να
αφήσουµε του υπολογιστές να επεξεργαστούν τους πόρους του Παγκόσµιου Ιστού
για εµάς και να κάνουµε πιο «έξυπνες» τις υπάρχουσες εφαρµογές ή να
δηµιουργήσουµε καινούργιες που θα βελτιώνουν την καθηµερινή µας ζωή.
Αναµφίβολα, από το επίπεδο της πληροφορίας θα περάσουµε στο επίπεδο της
γνώσης.
Μπορούµε να πούµε ότι ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί το µεγαλύτερο σε
παγκόσµιο

επίπεδο

έργο

ευφυούς

ενσωµάτωσης

συστηµάτων

ώστε

να

συνεργάζονται δια-λειτουργικά.
Ο Tim Berners-Lee, που επινόησε τον Παγκόσµιο Ιστό το 1989, είχε το όραµα,
που τώρα συµµερίζονται πολλοί - ενός ιστού δεδοµένων που µπορούν να
επεξεργαστούν από µηχανές.
Από το άρθρο in Scientific American[Berners-Lee, Lassila, Hendler] [4] :
“The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in
which information is given well-defined meaning, better enabling computers and
people to work in cooperation.”

32

"Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι µια επέκταση του σηµερινού ιστού όπου η πληροφορία
έχει καλά καθορισµένο νόηµα, καθιστώντας τη συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και
υπολογιστών πιο αποτελεσµατική", Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila,
The Semantic Web, Scientific American, Μάιος 2001.
To κέντρο βάρους του περιεχοµένου του Ιστού µετατοπίζεται συνεχώς από τον
άνθρωπο προς τα δεδοµένα. Για να φτάσει ο Ιστός το µέγιστο των δυνατοτήτων του,
πρέπει να εξελιχθεί σε ένα Σηµασιολογικό Ιστό, ο οποίος παρέχει µια διεθνώς
προσβάσιµη πλατφόρµα που επιτρέπει σε αυτοµατοποιηµένα εργαλεία αλλά και σε
ανθρώπους να µοιράζονται και να επεξεργάζονται δεδοµένα.

Η εξέλιξη του web

απαιτεί από τις µηχανές να κατανοούν το περιεχόµενο των σελίδων, δηλαδή τι
πληροφορία µπορεί να ανακτηθεί από τις σελίδες αλλά και τι σηµαίνει η πληροφορία
που ανακτάται.
Ο Τim Berners-Lee προσέφερε ένα διάγραµµα αρχιτεκτονικής για την µορφή που
θα έχει ο Σηµασιολογικός Ιστός:

Εικόνα 3.1: Αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού από τον Berners-Lee

Απ’ ότι µπορούµε να δούµε από το παραπάνω σχήµα ο σηµασιολογικός ιστός,
σύµφωνα µε το όραµα του Tim Berners-Lee έχει την παρακάτω µορφή:
Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται το Unicode που εξασφαλίζει την επικοινωνία
ανάµεσα σε διαφορετικές γλώσσες και τα URI (Uniform Resource Identifier), οι
”διευθύνσεις” δηλαδή των πόρων. Στο αµέσως επόµενο βρίσκεται η XML, η NS
(µέθοδος namespase, η οποία θα περιγραφεί πιο κάτω) και το XMLSCHEMA ως
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κύρια γλώσσα έκφρασης/σύνταξης στον ιστό. Η XML είναι µια γλώσσα που επιτρέπει
στον χρήστη να γράψει δοµηµένα έγγραφα (structured documents) και να ορίσει το
δικό του λεξιλόγιο. Η XML είναι κατάλληλη για την αποστολή εγγράφων στο Web.
Ακολουθεί το RDF που είναι το βασικό µοντέλο δεδοµένων για την δήλωση απλών
δηλώσεων για τα αντικείµενα του web (πόροι). Το RDF µοντέλο δεδοµένων δεν
βασίζεται στην XML, αλλά το RDF έχει µια σύνταξη βασισµένη στην ΧML (XML-based
syntax). Για το λόγο αυτό, στο σχήµα είναι τοποθετηµένο πάνω από το επίπεδο XML.
To RDF Schema παρέχει µοντελοποίηση των στοιχείων για την οργάνωση των
αντικειµένων του web σε ιεραρχίες. Στοιχεία-κλειδιά του RDF σχήµατος είναι οι
κλάσεις, οι ιδιότητες, οι υποκλάσεις, οι υπό-ιδιότητες σχέσεων, τα πεδία εφαρµογής
(domain) και οι περιορισµοί. Το RDF Schema βασίζεται στο RDF.
Το RDF Schema είναι η πρωταρχική γλώσσα για την δηµιουργία οντολογιών. Αλλά
υπάρχει η ανάγκη για πιο δυνατές γλώσσες οντολογίας που επεκτείνουν το RDF
Schema και επιτρέπουν την αναπαράσταση πιο πολύπλοκων σχέσεων ανάµεσα στα
αντικείµενα του web.
Αντίθετα µε την XML, η RDF επιτρέπει τον προσδιορισµό γενικών αναγνωριστικών
στους όρους, την αναφορά και την επέκταση προτάσεων που γίνονται σε άλλες
δηλώσεις. Έπειτα ακολουθεί το λεξιλόγιο οντολογιών. Σε αυτό το επίπεδο ορίζονται οι
όροι και οι σχέσεις τους µε άλλους όρους. Οι οντολογίες περιέχουν περιγραφή µιας
συγκεκριµένης

περιοχής

ενδιαφέροντος.

Αυτή

η

περιγραφή

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ετερογενείς πηγές. Με τον ορισµό κοινών πεδίων
ορισµών θεωριών και λεξιλογίων, οι οντολογίες µπορούν να βοηθήσουν στην
επικοινωνία

ανθρώπων

και

µηχανών,

υποστηρίζοντας

την

ανταλλαγή

σηµασιολογικής πληροφορίας και οχι µόνο συντακτικής πληροφορίας. Το πιο βασικό
στοιχείο των Οντολογιών είναι οι έννοιες (concepts), που είναι συνήθως οργανωµένες
ιεραρχικά σε µια ιεραρχία εννοιών. Αυτές οι έννοιες µπορουν να έχουν ιδιότητες και
µπορούν να δηµιουργηθούν σχέσεις ονοµάτων (relation names) µε άλλες έννοιες.
Στη συνέχεια βρίσκεται το λογικό επίπεδο (Logic Layer), ακολουθούµενο από το
επίπεδο απόδειξης (Proof Layer) και τέλος το επίπεδο αξιοπιστίας (Trust layer). Στο
λογικό επίπεδο συνάγονται πληροφορίες και µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε τη
σηµασία των ορισµών των όρων και των σχέσεων µεταξύ τους. Το επίπεδο
απόδειξης επιτρέπει την εξήγηση απαντήσεων που δηµιουργούνται από αυτόµατους
πράκτορες. Είναι φυσικό να θέλουµε να ελεγξουµε τα αποτελέσµατα που συνάγονται
απο ένα πράκτορα. Αυτό απαιτεί την µετάφραση των εσωτερικών µηχανισµών
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λογικής µέσα σε µια ενοποιηµένη αναπαράσταση γλώσσας απόδειξης. Τέλος, το
επίπεδο αξιοπιστίας χρησιµοποιεί ψηφιακές υπογραφές. Η εµπιστοσύνη των
χρηστών είναι ένα κρίσιµο θέµα. Οι χρήστες πρέπει να δείξουν εµπιστοσύνη στις
εφαρµογές που θα παρέχονται [1,2].
Η κύρια γλώσσα έκφρασης στον ιστό είναι η XML (eXtensible Markup Language).
Όµως δεν καταφέρνει να αποτελέσει µια απόλυτη λύση για το σηµασιολογικό ιστό.
Αυτό που καταφέρνει να κάνει είναι να παρουσιάσει κάποιες σηµασιολογικές ιδιότητες
µέσα από τη συντακτική δοµή της. Αυτό εξαρτάται όµως από τον ορισµό κειµένου
που δίνει κάποιο DTD (Document Type Definition) για το συγκεκριµένο αρχείο.
Εποµένως, παρόλο που µπορεί κανείς να εξάγει κάποιες σηµασιολογικές έννοιες από
τις ετικέτες XML, η σηµασιολογική έννοια κάθε ετικέτας δεν ορίζεται έξω από ένα
DTD.
Για την ανάπτυξη λοιπόν ενός σηµασιολογικού ιστού είναι απαραίτητο οι πόροι
στον ιστό να αναπαρίστανται ή να σχολιάζονται µε δοµηµένες περιγραφές του
περιεχοµένου και των σχέσεων τους, κατανοητές από Η/Υ. Αυτό είναι εφικτό µε την
χρήση λεξιλογίων και κατασκευασµάτων που δηλώνονται ρητά σε µια οντολογία
περιοχής.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί πρωτοβουλία της
Κοινοπραξίας του Παγκοσµίου Ιστού (W3C) και η σχετική ∆ραστηριότητα (W3C
Semantic Web Activity) έχει δηµιουργηθεί για να εξυπηρετήσει έναν ηγετικό ρόλο,
τόσο στο σχεδιασµό προδιαγραφών, όσο και στην ανοικτή ανάπτυξη της τεχνολογίας
µέσω της συνεργασίας.

3.3 XML & Σηµασιολογικός Ιστός

Η ανάπτυξη της XML ξεκίνησε το 1996. Από το Φεβρουάριο του 1998 η XML
αποτελεί Σύσταση του W3C. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία XML δεν είναι τόσο
καινούρια. Πριν από την XML υπήρχε η SGML (Standard Generalized Markup
Language), η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80, τυποποιήθηκε
από τον ISO το 1986 και χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε προγράµµατα µε εκτεταµένη
τεκµηρίωση. Η XML προτάθηκε σαν µια markup γλώσσα περιγραφής εγγράφων
(start tag and end-tag). Οι σχεδιαστές της XML επέλεξαν τα καλύτερα τµήµατα της
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SGML, χρησιµοποίησαν την εµπειρία που είχαν αποκτήσει κατά την ανάπτυξη της
HTML και παρήγαγαν µία γλώσσα η οποία είναι αρκετά εύχρηστη [6].
Η XML εµφανίζεται υπό µορφή κειµένου και χρησιµοποιεί ετικέτες για την
οριοθέτηση των δεδοµένων και για τον λόγο αυτό τα αρχεία XML είναι σχεδόν πάντα
µεγαλύτερα σε έκταση από συγκρίσιµα αρχεία σε δυαδική µορφή. Πρόκειται για
συνειδητή επιλογή των σχεδιαστών της XML. Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου
δεν είναι τόσο ακριβή όσο παλαιότερα και προγράµµατα όπως το zip και το gzip
µπορούν να συµπιέσουν αρχεία αποτελεσµατικά και γρήγορα. Επιπρόσθετα,
πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα πρωτόκολλα µόντεµ και το HTTP/1.1, το οποίο
είναι το πρωτόκολλο πυρήνας του Ιστού, µπορούν να συµπιέσουν πολύ εύκολα
αρχεία µε µεγάλη ταχύτητα µεταφοράς και το ίδιο αποτελεσµατικά όσο και τα δυαδικά
αρχεία.
Τα προγράµµατα που παράγουν λογιστικά φύλλα, καταλόγους διευθύνσεων και
άλλα δοµηµένα δεδοµένα αποθηκεύουν, συχνά, τα εν λόγω δεδοµένα στο σκληρό
δίσκο, χρησιµοποιώντας δυαδική µορφή ή µορφή κειµένου. Ένα από τα
πλεονεκτήµατα της µορφής κειµένου είναι ότι επιτρέπει στο χρήστη, εάν είναι
αναγκαίο, να δει τα δεδοµένα χωρίς το πρόγραµµα που τα παρήγαγε. Εάν χρειαστεί,
δηλαδή, σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε µία µορφή κειµένου µε το διορθωτή
κειµένου της προτίµησής σας. Οι µορφές κειµένου επιτρέπουν, επίσης, στους
κατασκευαστές λογισµικού να εκσφαλµατώνουν εφαρµογές µε µεγαλύτερη ευκολία.
Όπως και τα αρχεία HTML, τα αρχεία XML είναι αρχεία κειµένου τα οποία δεν
προορίζονται για ανάγνωση αλλά προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στο χρήστη εάν
προκύψει ανάγκη. Ωστόσο, οι κανόνες των αρχείων XML είναι αυστηροί σε αντίθεση
µε τα αρχεία HTML. Η παράληψη µιας ετικέτας ή ένα γνώρισµα δίχως αγκύλες
καθιστά άχρηστο το αρχείο XML, ενώ η HTML ανέχεται τέτοιου είδους παραλήψεις
και συχνά τις επιτρέπει εξολοκλήρου. Η επίσηµη προδιαγραφή της XML δεν επιτρέπει
σε εφαρµογές να προσπαθούν να µαντέψουν ποιο είναι το πρόγραµµα δηµιουργός
ενός αρχείου XML µε χαµένο σύνδεσµο. Εάν ο σύνδεσµος του αρχείου παρουσιάζει
πρόβληµα, η εφαρµογή πρέπει να σταµατήσει και να αναφέρει το σφάλµα.
Η XML δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι
προγραµµατιστής για να την χρησιµοποιήσει ή να τη µάθει. Η XML διευκολύνει τον
υπολογιστή να παράγει δεδοµένα, να διαβάζει δεδοµένα και να εξασφαλίζει τη
σαφήνεια της δοµής των δεδοµένων. Η XML αποφεύγει τις συνήθεις παγίδες του
σχεδιασµού γλωσσών: είναι επεκτάσιµη, ανεξάρτητη συστήµατος υλικού και µπορεί
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να υποστηρίξει διεθνείς και τοπικές προσαρµογές. Η XML είναι πλήρως συµβατή µε
Unicode1.
Η XML, όπως η HTML, χρησιµοποιεί ετικέτες (tags) (λέξεις µέσα σε γωνιακές
αγκύλες '<' και '>') και γνωρίσµατα (τύπου όνοµα = "τιµή"). Σε αντίθεση µε την HTML
η οποία διευκρινίζει τη σηµασία κάθε ετικέτας και γνωρίσµατος και συχνά
προσδιορίζει

πως θα

εµφανίζεται

σε

φυλλοµετρητή

το

κείµενο

το

οποίο

περιλαµβάνεται σε αυτά (σχεδιάστηκε ειδικά για να περιγράψει την παρουσίαση και
όχι το περιοχόµενο), η XML χρησιµοποιεί ετικέτες µόνο για να οριοθετήσει κοµµάτια
δεδοµένων και αφήνει την ερµηνεία των δεδοµένων στη εφαρµογή που τα διαβάζει.
Για παράδειγµα το "<p>" σε αρχείο XML, δεν σηµαίνει ότι είναι παράγραφος (p =
paragraph). Ανάλογα µε το κείµενο, ενδέχεται να είναι τιµή (p = price), παράµετρος (p
= parameter), πρόσωπο (p = person), το γράµµα π (p = a p) ή ακόµα και κάτι που
δεν αρχίζει καν από π (p).
Μία από τις εφαρµογές XML υπάρχει υπό µορφή εγγράφου: πρόκειται για την
XHTML του W3C, το διάδοχο της HTML. Η XHTML διαθέτει αρκετά κοινά στοιχεία µε
την HTML.
Η XML επιτρέπει στο χρήστη τον ορισµό νέας µορφής εγγράφου προσφέροντάς
του τη δυνατότητα να συνδυάσει και να χρησιµοποιήσει άλλες µορφές. Ωστόσο,
επειδή δύο διαφορετικές µορφές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα, ενδέχεται
να διαθέτουν στοιχεία ή γνωρίσµατα µε το ίδιο όνοµα, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη
προσοχή κατά το συνδυασµό των δύο µορφών (το "<p>" µπορεί να σηµαίνει
"paragraph" (παράγραφος) στη µία µορφή και "person" (πρόσωπο) στην άλλη). Για
την αποφυγή σύγχυσης ονοµάτων κατά το συνδυασµό µορφών, η XML παρέχει ένα
µηχανισµό namespace (θα αναλυθεί παρακάτω).
Παραδείγµατα µορφών µε βάση την XML οι οποίες χρησιµοποιούν namespaces είναι
η XSL (προηγµένη γλώσσα µορφοποίησης σελίδων) και η RDF (στην οποία
αναφερθήκαµε στην παράγραφο 3.1 και θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω).
Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων του W3C (Resource Description Framework)
(RDF) είναι µία µορφή κειµένου XML η οποία υποστηρίζει περιγραφή πόρων και
εφαρµογές µεταδεδοµένων, όπως οι κατάλογοι µουσικής, οι συλλογές φωτογραφιών
και οι βιβλιογραφίες.
Για παράδειγµα, το RDF έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε
πρόσωπα σε ένα άλµπουµ φωτογραφιών του Ιστού χρησιµοποιώντας πληροφορίες
από µία προσωπική λίστα επαφών. Στη συνέχεια, ο πελάτης ηλεκτρονικού
1. Χρησιµοποιεί σχήµατα 16 µπιτ και µπορεί να αναπαραστήσει µέχρι 65.536(216 ) σύµβολα. Ο κώδικας αυτός
είναι χωρισµένος σε διάφορες ενότητες, κάθε µια από τις οποίες αντιστοιχεί στα σύµβολα µιας διαφορετικής
γλώσσας. Έτσι αναπαριστά σύµβολα που ανήκουν σε άλλες γλώσσες εκτός των Αγγλικών.
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ταχυδροµείου σας (mail client), µπορεί να αποστείλει µηνύµατα σε όσους
εµφανίζονται στις φωτογραφίες ειδοποιώντας τους ότι οι φωτογραφίες τους έχουν
δηµοσιευθεί στον Ιστό. Όπως συµβαίνει και στα συγχωνευµένα έγγραφα (integrated
documents) HTML, τα συστήµατα µενού και τις φόρµες αιτήσεων για την έναρξη του
αρχικού Ιστού, το RDF συνδυάζει εφαρµογές και πράκτορες σε έναν ενιαίο
Σηµασιολογικό Ιστό. Και βέβαια, όπως οι άνθρωποι έχουν συµφωνήσει να
χρησιµοποιούν κοινές ονοµασίες για τις σηµασίες των λέξεων που χρησιµοποιούν
όταν επικοινωνούν, έτσι και οι υπολογιστές χρειάζονται µηχανισµούς οι οποίοι να
ορίζουν κοινά ονόµατα για τους όρους ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική
επικοινωνία. Οι επίσηµες περιγραφές όρων που ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο
νοηµατικό πεδίο (για παράδειγµα αυτό των αγορών ή των κατασκευών) ονοµάζονται
οντολογίες και συνιστούν σηµαντικό τµήµα του Σηµασιολογικού Ιστού.
Η επιλογή της XML ως βάση για κάποιο έργο, προσφέρει πρόσβαση σε µια
µεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόµενη κοινότητα εργαλείων και ειδικών µε µεγάλη
εµπειρία στις εν λόγω τεχνολογίες. Αν επιλεγεί η XML είναι σαν να έχει επιλεγεί SQL
για βάσεις δεδοµένων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων,
τα προγράµµατα και οι διαδικασίες για τη διαχείρισή της.
Η XML δεν χρειάζεται άδεια χρήσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή οποιουδήποτε λογισµικού. Επίσης, τυγχάνει ευρείας και ολοένα
επεκτεινόµενης υποστήριξης που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει δέσµευση σε ένα µόνο
κατασκευαστή. Η XML µπορεί να µην είναι πάντα η καλύτερη λύση, γιατί έχει
περιορισµένες σηµασιολογικές δυνατότητες αλλά αξίζει να τη λάβει κάποιος υπόψη.
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3.4 HTML & XML
Για να δούµε τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στις γλώσσες HTML και XML
θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα. Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται σε µια ιστοσελίδα
που περιέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο βιβλίο.
Στην HTML έχουµε:
<h2>A Semantic Web Primer</h2>
<i>by<b>Grigoris Antoniou </b>and <b>Frank Van Harmelen </b></i><br>
The Mit press 2004<br>
ISBN 0262012103

Η ίδια πληροφορία για το βιβλίο στην γλώσσα XML θα είναι ως εξής:
<book>
<title>
A Semantic Web Primer
</title>
<autor> Grigoris Antoniou</autor>
<autor> Frank Van Harmelen </autor>
<publisher> The Mit press</publisher>
<year>2004</year>
<ISBN>0262012103</ISBN>
</book>

Παρατηρούµε

στα δυο

παραδείγµατα ότι

υπάρχουν αρκετές οµοιότητες.

Συγκεκριµένα, τα δυο παραδείγµατα χρησιµοποιούν ετικέτες (tags), όπως <h2> και
</year>. Πράγµατι και η HTML αλλά και η XML είναι δυο markup γλώσσες, δηλ.
επιτρέπουν σε κάποιον να γράψει κείµενο και να παρέχει πληροφορίες για το ρόλο
που έχει το κάθε περιεχόµενο. Και η γλώσσα HTML αλλά και η γλώσσα XML
βασίζονται σε ετικέτες (tags). Όλες οι ετικέτες στην XML πρέπει να είναι κλειστές, για
παράδειγµα για την ετικέτα <title> πρέπει να υπάρχει και µια ετικέτα κλεισίµατος
</title>. Ενώ, στην HTML κάποιες ετικέτες όπως το <br> που χρησιµοποιείται για
αλλαγή γραµµής δεν παίρνει ετικέτα κλεισίµατος. Αυτό το εσώκλειστο περιεχόµενο,
µε την ετικέτα ανοίγµατος και την ετικέτα κλεισίµατος στην XML αναφέρεται σαν
στοιχείο (element).
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Και οι δυο γλώσσες σχεδιάστηκαν ώστε να είναι κατανοητές και εύκολες σε χρήση
από τους χρήστες. Τι γίνεται όµως µε τις µηχανές; Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν
έξυπνο πράκτορα που προσπαθεί να ανακτήσει τους συγγραφείς του βιβλίου στο
παράδειγµα που αναφέραµε. Παρατηρούµε ότι στην HTML δεν ανακτάται σαφή
πληροφορία για το ποιοι είναι οι συγγραφείς. Θα µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι
οι συγγραφείς εµφανίζονται µετά το τίτλο του βιβλίου ή αµέσως µετά την λέξη by.
Μπορούµε να ξέρουµε µε σιγουριά αν είναι δυο οι συγγραφείς “Grigoris Antoniou” και
“Frank Van Harmelen” ή αν είναι ένας που ονοµάζεται “Grigoris Antoniou and Frank
Van Harmelen”; Προφανώς, χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία κειµένου για να
απαντηθεί αυτή η ερώτηση.
Το πρόβληµα προέρχεται από το γεγονός ότι τα HTML έγγραφα δεν περιέχουν
δοµηµένη πληροφορία, δηλαδή πληροφορία για τα τµήµατα του εγγράφου και τις
σχέσεις τους. Αντίθετα, τα XML έγγραφα είναι πιο προσβάσιµα από τις µηχανές γιατί
κάθε κοµµάτι της πληροφορίας περιγράφεται. Επιπλέον, οι σχέσεις (relations)
ορίζονται µέσω των φωλιασµένων δοµών (nesting structure). Για παράδειγµα, η
ετικέτα <author> εµφανίζεται εσωτερικά στην ετικέτα <book>, εποµένως περιγράφεται
η ιδιότητα του συγκεκριµένου βιβλίου. Μια µηχανή που επεξεργάζεται έγγραφα XML
θα µπορεί να συµπεράνει ότι το στοιχείο author αναφέρεται στο στοιχείο book, από το
να συµπεράνει κατα προσέγγιση (όπως γίνεται στην HTML). Ένα επιπλέον
πλεονέκτηµα της XML είναι ότι επιτρέπει τον ορισµό περιορισµών στις τιµές, για
παράδειγµα ότι το έτος πρέπει να είναι ένας αριθµός των τεσσάρων ψηφίων, ότι ένας
αριθµός πρέπει να είναι µικρότερος του 3.000 κ.τ.λ.
H αναπαράσταση στην HTML είναι συγκεκριµένη (fixed), για παράδειγµα οι λίστες
(lists), η έντονη γραφή (b), το χρώµα (color) κ.τ.λ. Στην XML η πληροφορία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους και ο χρήστης ορίζει το λεξιλόγιο για την
εφαρµογή. Συνεπώς, η XML δεν έχει συγκεκριµένο σετ ετικετών (tags) αλλά αφήνει
τους χρήστες να ορίσουν της δικές τους ετικέτες.
Όπως οι άνθρωποι αν δεν χρησιµοποιούν κοινή γλώσσα δεν µπορούν να
επικοινωνήσουν αποδοτικά, έτσι και οι εφαρµογές στο web θα πρέπει να
συµφωνήσουν σε κοινά λεξιλόγια για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Έχουν
γίνει XML εφαρµογές σε διάφορα πεδία εφαρµογής, για παράδειγµα στα µαθηµατικά
(MathmL), αστρονοµία (astronomy), επενδύσεις (IRML) κ.τ.λ.
Επιπλέον, η W3C έχει ορίσει γλώσσες πάνω από την XML, όπως την SVG (Scalable
Vector Graphics) και την SMIL (Synchronised Multimedia Integration Language) [1].
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3.5 Σύνταξη της XML
Ένα XML έγγραφο αποτελείται από τον πρόλογο (prolog), από έναν αριθµό
στοιχείων (number of elements) και έναν προαιρετικό επίλογο.

3.5.1 Πρόλογος (prolog):
Ο πρόλογος αποτελείται από µια δήλωση XML και µε µια προαιρετική αναφορά σε
εξωτερικά δοµηµένα έγγραφα. Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας δήλωσης είναι το
παρακάτω:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-16”?>

Στο παράδειγµα αυτό δηλώνεται ότι το τρέχων έγγραφο είναι ένα XML έγγραφο,
ορίζεται η έκδοση και η κωδικοποίηση χαρακτήρων που χρησιµοποιείται στο
συγκεκριµένο σύστηµα (όπως το UTF-8, UTF-16 και ISO 8859-1). Η κωδικοποίηση
χαρακτήρων δεν είναι υποχρεωτική.
Εάν το έγγραφο δεν αναφέρεται σε εξωτερικά δοµηµένα έγγραφα γίνεται η παρακάτω
δήλωση:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-16”? standalone=”no”?>

Η αναφορά σε εξωτερικά δοµηµένα έγγραφα δηλώνεται ως εξής:
<DOCTYPE book SYSTEM “book.dtd”>

H δοµηµένη πληροφορία βρίσκεται σε ένα τοπικό αρχείο (local file) που ονοµάζεται
“book.dtd”. Η αναφορά µπορεί να είναι και ένα URL. Εάν χρησιµοποιείται ένα τοπικό
αρχείο ή ένα URL, τότε η περιγραφική λέξη SYSTEM χρησιµοποιείται. Εάν κάποιος
θέλει να δώσει ένα τοπικό όνοµα και ένα URL, τότε χρησιµοποιείται η περιγραφική
λέξη PUBLIC.
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3.5.2 Στοιχεία (Elements)
Τα XML στοιχεία αναπαριστούν τα “πράγµατα” που τα XML έγγραφα αναφέρονται,
όπως για παράδειγµα τα βιβλία, οι συγγραφείς και οι εκδότες.

Ένα στοιχείο

αποτελείται από µια ετικέτα ανοίγµατος, το περιεχόµενο και από µια ετικέτα
κλεισίµατος. Για παράδειγµα,
<lecturer>David Billington</lecturer>

Το περιοχόµενο µπορεί να είναι κείµενο, ή άλλα στοιχεία, ή τίποτα. Για παράδειγµα,
<lecturer>
<name>David Billington</name>
<phone>+61-7-3875 507 </phone>
</lecturer>

Εάν δεν υπάρχει περιοχόµενο τότε το στοιχείο είναι άδειο. Για παράδειγµα,
<lecturer> </lecturer>

Με συντόµευση έχουµε:
<lecturer/>

3.5.3 Γνωρίσµατα (attributes)
Ένα άδειο στοιχείο (element) δεν είναι απαραίτητα ασήµαντο, επειδή µπορεί να έχει
κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Ένα χαρακτηριστικό (attribute) είναι ένα ζευγάρι
όνοµα-τιµή (name-value pair) µέσα σε µια ετικέτα ανοίγµατος ενός στοιχείου. Για
παράδειγµα,
<lecturer name=”David Billington “ phone=”+61-7-3875 507”/>

Ακολουθεί ένα παράδειγµα µε τα χαρακτηριστικά ενός µη άδειου element:
<order ordeNo=”23456” customer=”John Smith”
date=”October 15, 2002”>
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<iten itemNo=”a528’ quantity=”1”/>
<iten itemNo=”c817’ quantity=”3”/>
</order>

Η ίδια πληροφορία µε χρήση φωλιασµένων ετικετών αντί µε χαρακτηριστικά φαίνεται
παρακάτω:
<order>
<ordeNo>=23456 </ordeNo>
<customer> John Smith</customer>
<date>October 15, 2002”> </date>
<item>
<itemNo> a528</ itemNo>
<quantity>1</quantity>
</item>
<item>
<itemNo> c817</ itemNo>
<quantity>3</quantity>
</item>
</order>

H χρήση είτε στοιχείων (elements) είτε χαρακτηριστικών (attributes) είναι καθαρά
θέµα προτίµησης. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά δεν µπορούν να φωλιαστούν [1].

3.5.4 Σχόλια (Comments)
Ένα σχόλιο είναι ένα τµήµα κειµένου που πρέπει να αγνοηθεί από τον parser που
διαβάζει το XML έγγραφο. Eχουν την εξής µορφή:
<!- - This is a comment- - >

3.5.5 Εντολές Επεξεργασίας (Processing Instructions-PIs)
Τα PIs παρέχουν έναν µηχανισµό για να περνάνε τις πληροφορίες σε µια εφαρµογή
σχετικές µε τον χειρισµό των στοιχείων. Η γενική µορφή είναι:
< ?target instruction?>

Για παράδειγµα,
<?stylesheet type=”text/css” href=”mystyle.css”>
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3.5.6 Καλα ∆ιαµορφωµένα XML έγγραφα (Well-Formed XML documents)
Ένα έγγραφο XML είναι καλά διαµορφωµένο όταν έχει σωστή σύνταξη. Κάποιοι
συντακτικοί κανόνες είναι οι εξής:


Υπάρχει ένα στοιχείο-ρίζα (root element) στο έγγραφο



Κάθε στοιχείο περιέχει µια ανοιχτή και µια αντίστοιχη ετικέτα κλεισίµατος



∆εν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη στις ετικέτες, όπως
<author><name>Lee Hong</author></name>



Τα χαρακτηριστικά µέσα στο στοιχείο έχουν µοναδικά ονόµατα



Τα στοιχεία και τα ονόµατα ετικετών πρέπει να είναι αποδεκτά

3.6 ∆οµή XML (Structuring XML)
Όπως αναφέραµε παραπάνω, ένα XML έγγραφο είναι καλά διαµορφωµένο εάν
τηρεί συγκεκριµένους συντακτικούς κανόνες. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες δεν λένε κάτι
συγκεκριµένο για την δοµή του εγγράφου. Εάν δυο εφαρµογές θέλουν να
επικοινωνήσουν και να χρησιµοποιήσουν το ίδιο λεξιλόγιο (vocabulary) είναι
απαραίτητο να ορίσουν τα στοιχεία (elements) και τα χαρακτηριστικά (attribute
names) που θα χρησιµοποιηθούν. Η δοµή πρέπει να ορίζει τις τιµές που παίρνουν τα
χαρακτηριστικά, ποια στοιχεία µπορεί ή πρέπει να εµφανίζονται µέσα σε άλλα
στοιχεία κ.τ.λ.
Ένα XML έγγραφο είναι έγκυρο (valid), εάν είναι καλά διαµορφωµένο και
χρησιµοποιεί δοµηµένη πληροφορία [1].
Υπάρχουν δυο τρόποι για τον ορισµό της δοµής XML εγγράφων:


Τα DTDs (Document Type Definition) ο παλαιότερος και ο πιο περιορισµένος
τρόπος

 Το XML Σχήµα (XML Schema) που προσφέρει εκτεταµένες δυνατότητες,
κυρίως για τον ορισµό τύπων δεδοµένων (data types)

3.6.1 DTDs (External and Internal DTDs, Εξωτερικά και Εσωτερικά DTDs)
Τα συστατικά ενος DTD µπορούν να οριστούν σε ένα ξεχωριστό αρχείο (External
DTD) ή µέσα στο XML έγγραφο (Internal DTD).
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Στοιχεία (Elements)
Αν πάρουµε το εξής element:
<lecturer>
<name>David Billington</name>
<phone>+61-7-3875 507</phone>
</lecturer>

Ένα DTD για αυτό το element µοιάζει:
<! ELEMENT lecturer (name, phone)>
<! ELEMENT name (#PCDATA)>
<! ELEMENT phone (#PCDATA)>

Στο παραπάνω DTD παρατηρούµε ότι:
-Τα είδη των στοιχείων lecturer, name και phone χρησιµοποιούνται στο
έγγραφο.
-Το στοιχείο lecturer περιέχει το στοιχείο name και το στοιχείο phone στη σειρά.
Τα στοιχεία name και phone µπορούν να έχουν οποιοδήποτε περιεχόµενο.
Στο DTDs, το #PCDATA έιναι ο µοναδικός ατοµικός τύπος για τα στοιχεία.
Μπορούµε να εκφράσουµε ότι το στοιχείο lecturer περιέχει είτε ένα στοιχείο name,
είτε ένα στοιχείο phone ως εξής:
<! ELEMENT lecturer(name|phone)>

Είναι πιο δύσκολο να εκφράσουµε ότι ένα lecturer element περιέχει στοιχείο name και
ένα στοιχείο phone σε οποιαδήποτε σειρά. Στην περίπτωση αυτή θα γράφαµε:
<! ELEMENT lecturer((name, phone)| (phone, name))>

Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι και τόσο αποτελεσµατική (π.χ σκεφτείτε δέκα
στοιχεία σε οποιαδήποτε σειρά).
3.6.2 XML Schema
To XML Schema προσφέρει µια σηµαντικά πλούσια γλώσσα για τον ορισµό της
δοµής των XML εγγράφων. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι η σύνταξη του
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στηρίζεται στην XML. To XML Schema επιτρέπει την δηµιουργία νεών τύπων µε την
επέκταση ή τον περιορισµό των ήδη υπαρχόντων. Το XML σχήµα παρέχει ένα σετ
από τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στα XML έγγραφα (τα DTDs
περιορίζονται µόνο σε strings). Ένα XML σχήµα είναι ένα στοιχείο µε µια ετικέτα
ανοίγµατος όπως:
<xsd: schema
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2000/10/XMLShema”
version=”1.0”>
Το πρόθεµα xsd δηλώνει το namespace του σχήµατος. Εάν το πρόθεµα λείπει στο
xmlns χαρακτηριστικό, τότε χρησιµοποιούνται στοιχεία από το namespace:
<schema
xmlns=“http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema“
version=“1.0“>
Στο παραπάνω παραλείπεται το πρόθεµα xsd.

3.6.3 Χώροι Ονοµάτων (Namespaces)
Εάν το DTD A και το DTD B ορίζουν ένα στοιχείο είδους e µε διαφορετικό τρόπο,
ένας parser που θα προσπαθήσει να επικυρώσει (validate) ένα XML έγγραφο όπου
το e στοιχείο εµφανίζεται, πρέπει να του γίνει γνωστό ποιο DTD θα χρησιµοποιήσει
για τους σκοπούς επικύρωσης. Η τεχνική λύση είναι απλή. Η αποσαφήνιση
πραγµατοποιείται µε την χρήση ενός διαφορετικού προθέµατος για το κάθε DTD ή
σχήµα. Το πρόθεµα διαχωρίζεται από το τοπικό όνοµα (local name) µε ένα σύµβολο
(colon):
prefix:name
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δυο πανεπιστήµια, το Griffith University (Πανεπιστήµιο
της Αυστραλίας) και το Kentucky University (Πανεπιστήµιο της Αµερικής). Κάθε
πανεπιστήµιο χρησιµοποιεί την δική του ορολογία και υπάρχουν διαφορές µεταξύ
τους. Για παράδειγµα, οι καθηγητές στην Αµερική δεν θεωρούνται κανονικό σώµα
καθηγητών, ενώ στην Αυστραλία θεωρούνται. Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει την
αποσαφήνιση που µπορεί να γίνει:
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-16”?>
<vu: instructors
xmlns:vu=”http://www.vu.com/empDTD”
xmlns:gu=”http://www.gu.au/empDTD”
xmlns:uky=”http://www.uky.edu/empDTD”>
<uky:faculty
uky:title=”assistant professor”
uky:name=”John Smith”
uky:department=”Computer Science”/>
<gu:academicStaff
gu:title=”lecturer”
gu:name=”Mate Jones”
gu:school=”Information Technology”/>
</vu:instructors>

Άρα, τα namespaces δηλώνονται µέσα σε ένα στοιχείο και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µέσα σε αυτό το element και σε οποιοδήποτε από τα παιδιά του
(elements and attributes). Μια δήλωση namespace έχει την µορφή:

xmlns:prefix=”location”
όπου το location είναι η διεύθυνση του DTD ή του σχήµατος. Εάν το πρόθεµα δεν
χρησιµοποιείται, όπως:
xmlns=”location”
τότε η τοποθεσία (location) χρησιµοποιείται εξ΄ορισµού (by default). Για παράδειγµα,
το προηγούµενο παράδειγµα είναι ισοδύναµο του παρακάτω παραδείγµατος:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-16”?>
<vu: instructors
xmlns:vu=”http://www.vu.com/empDTD”
xmlns=”http://www.gu.au/empDTD”
xmlns:uky=”http://www.uky.edu/empDTD”>
<uky:faculty
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uky:title=”assistant professor”
uky:name=”John Smith”
uky:department=”Computer Science”/>
<academicStaff
title=”lecturer”
name=”Mate Jones”
school=”Information Technology”/>
</vu:instructors>

3.6.4 Επεξεργασία (Processing)
Μέχρι τώρα δεν αναφερθήκαµε στο πως τα XML έγγραφα εµφανίζονται. Αυτή η
πληροφορία είναι απαραίτητη, γιατί αντίθετα µε τα HTML έγγραφα, τα XML έγγραφα
δεν περιέχουν πληροφορία για το πώς θα εµφανιστεί το XML έγγραφο (formatting
information). Το πλεονέκτηµα είναι ότι το XML έγγραφο µπορεί να παρουσιαστεί µε
ποικίλους τρόπους, όταν διαφορετικά στυλ (style sheets) εφαρµόζονται σε αυτό. Για
παράδειγµα, αν πάρουµε το XML στοιχείο:
<author>
<name>Grigoris Antoniou</name>
<affiliation>University of Bremen</affiliation>
<email>ga@tzi.de</email>
</author>
Το αποτέλεσµα θα είναι το εξής, εάν κάποιο style sheet χρησιµοποιείται:
Grigoris Antoniou
University of Bremen
ga@tzi.de
ή µπορεί να µοιάζει ως εξής, εάν διαφορετικό style sheet χρησιµοποιείται:
Grigoris Antoniou
University of Bremen

ga@tzi.de
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Τα style sheets µπορούν να γραφτούν σε διάφορες γλώσσες, για παράδειγµα
CSS2 (cascading style sheets level 2). Μια άλλη δυνατότητα είναι η XSL (extensible
stylesheet language).
H XSL είναι και µια γλώσσα µετατροπής (XSLT) αλλά και µια γλώσσα εµφάνισης.
Φυσικά, η κάθε µια είναι µια XML εφαρµογή. H XSLT ορίζει όρους όπου ένα
εισερχόµενο XML έγγραφο µετασχηµατίζεται σε ένα άλλο XML έγγραφο, σε ένα
HTML έγγραφο, ή σε ένα απλό κείµενο. Το εξερχόµενο έγγραφο πρέπει να
χρησιµοποιεί το ίδιο DTD ή σχήµα όπως το εισερχόµενο έγγραφο, ή µπορεί να
χρησιµοποιεί ένα τελείως διαφορετικό λεξιλόγιο (vocabulary) [1].

3.7 Λογική (Logic)
H λογική:
 επιτρέπει στις γλώσσες να εκφράσουν την γνώση
 µας παρέχει καλά κατανοητές σηµασιολογίες (well-understood formal
semantics)
 επιτρέπει στις αυτόµατες µηχανές λογικής να συνάγουν συµπεράσµατα από
την δοσµένη γνώση, εποµένως η γνώση γίνεται σαφής. Οι αυτόµατες µηχανές
λογικής (reasoners machine) έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα στην Τεχνητή
Νοηµοσύνη

Ένα παράδειγµα συµπεράσµατος είναι το παρακάτω:
Υποθέτουµε ότι όλοι οι καθηγητές (professors) είναι µέλη της κοινότητας (faculty
members), ότι όλα µέλη της κοινότητας της κοινότητας είναι µέλη προσωπικού (staff
members) και ότι ο Michael είναι καθηγητής. Στην λογική (predicate logic) εκφράζεται:

Prof(X)faculty(X)
faculty(X)staff(X)
prof(michael)
Οπότε µπορούµε να συνάγουµε τα εξής συµπεράσµατα:
faculty(michael)
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staff(michael)
Prof(X) staff(X)
Συµπερασµατικά, η λογική χρησιµοποιείται για να αποκαλύπτεται η οντολογική
γνώση, οι µη αναµενόµενες σχέσεις και οι ασυνέπειες.
Η λογική είναι πιο γενική από τις οντολογίες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από
έξυπνους πράκτορες (intelligent agents) για να παρθούν αποφάσεις. Όσο πιο
εκφραστική είναι η λογική, τόσο πιο υπολογιστική είναι για να βγουν συµπεράσµατα.
Για παράδειγµα, ένας πράκτορας µπορεί να κάνει έκπτωση σε ένα συχνό
καταναλωτή βασιζόµενος στον παρακάτω κανόνα:
LoyalCustomer(X)discount(5%)
όπου η πιστότητα (loyalty) των καταναλωτών καθορίζεται από τα δεδοµένα που είναι
καταχωρηµένα στη Βάση [1].

3.8 Έξυπνοι Πράκτορες (Intelligent Agents)
Οι πράκτορες του Παγκόσµιου Ιστού είναι προγράµµατα που λειτουργούν
αυτόνοµα και παραγωγικά. Τα προγράµµατα αυτά επισκέπτονται συνεχώς
ιστοσελίδες και καταγράφουν κάποια στοιχεία σχετικά µε τα περιοχόµενα τους.
Υπάρχουν πολλά ονόµατα µε τα οποία µπορούµε να αναφερθούµε στα
προγράµµατα αυτά. Συνήθως, εκτός από πράκτορες αναζήτησης είναι γνωστά και ως
ροµπότ του Παγκόσµιου Ιστού, αράχνες του Π.Ι, κυνηγοί του Π.Ι, περιηγητές κ.α (web
robots, spiders, hunders, wanderers). Οι πράκτορες αναζήτησης χρησιµοποιούν
µεθόδους της τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligence) για την εύρεση
πληροφοριών στον παγκόσµιο ιστό.
Στον Σηµασιολογικό Ιστό οι πράκτορες θα δέχονται οδηγίες από τους χρήστες, θα
αναζητούν πληροφορίες από τις πηγές του Web, θα επικοινωνούν µε άλλους
πράκτορες και θα συγκρίνουν τις πληροφορίες για τις απαιτήσεις και προτιµήσεις των
χρηστών. Οι πράκτορες στον Σηµασιολογικό Ιστό θα χρησιµοποιούν ως βασικές
τεχνολογίες τις οντολογίες, τα µεταδεδοµένα, την λογική κ.τ.λ. [1]
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Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας των έξυπνων πρακτόρων
στο µέλλον, αλλά και το τι ισχύει σήµερα:

User
User

Present in
web
browser

Search
engine

Personal
agent

Intelligent
infrastructure
services
www docs

www docs

Εικόνα 3.2: Έξυπνοι Πράκτορες στον Παγκόσµιο Ιστό (αριστερά) και στον
Σηµασιολογικό Ιστό (δεξιά)

Οι πράκτορες πλέον θα µπορούν να συνεννοούνται και να συνεργάζονται
καλύτερα αφού ο σηµασιολογικός ιστός θα είναι στην ουσία µια συλλογή από
υπηρεσίες που θα περιγράφονται από οντολογίες όπως η DAMLS (DAML Based
Web Service Ontology Project). Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε πράκτορας θα είναι σε θέση
να αναγνωρίσει έναν άλλο πράκτορα και την λειτουργία του. Ακόµα περισσότερο ένας
πράκτορας θα µπορεί να αναθέσει σε έναν άλλο πράκτορα να επιτελέσει µέρος του
δικού του έργου.
Οι έξυπνοι πράκτορες πλέον θα µπορούν να κινούνται από τον ένα ιστότοπο στον
άλλο και να επιτελούν την διεργασία που τους έχει ανατεθεί αυτόνοµα. Είναι
προφανές ότι οι έξυπνοι πράκτορες είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξη του
σηµασιολογικού ιστού. Με την χρήση έξυπνων πρακτόρων θα µειωθεί το φορτίο του
δικτύου αφού οι διεργασίες θα γίνονται αυτόµατα. Ακόµα, υπάρχει υποστήριξη για την
ενσωµάτωση πρωτοκόλλων για την καλύτερη διαλειτουργικότητα. Οι πράκτορες
εκτελούν τις διεργασίες τους αυτόνοµα οπότε δεν χρειάζεται η παρέµβαση του
χρήστη. Επίσης, µαθαίνουν δυναµικά. Ακόµη από την φύση τους είναι διαφορετικοί
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αφού ο κάθε ένας έχει δηµιουργηθεί για να διεκπεραιώνει διαφορετική λειτουργία. Αν
συνδυάσουµε αυτό το γεγονός µε την ικανότητά τους να συνεργάζονται ή να
χρησιµοποιούν άλλους πράκτορες για να ολοκληρώσουν την δική τους αποστολή,
είναι λογικό να υποθέσουµε ότι καλύπτουν την εργασία τους πιο ποιοτικά. Τέλος οι
πράκτορες είναι ανεκτικοί στα λάθη και αφού µαθαίνουν δυναµικά, τότε θα
µπορούσαµε να πούµε ότι διαρκώς βελτιώνονται ώστε να επιτελέσουν το έργο τους
µε µεγαλύτερη ακρίβεια.

3.9 Αξιόπιστοι Υπερσύνδεσµοι (Robust Hyperlinks)
Μία σηµαντική καινοτοµία στον σηµασιολογικό ιστό είναι η δυνατότητα να
παράγουµε “αξιόπιστους” υπερσυνδέσµους. Αυτό σηµαίνει ότι ένα έγγραφο θα είναι
διαθέσιµο ακόµα και αν έχει αλλάξει ο υπερσύνδεσµός του ή και µέρος του
περιεχοµένου του.
Το να δηµιουργηθεί ένα robust link είναι κάτι πολύ απλό ως σύλληψη. Για να γίνει
ένας υπερσύνδεσµος robust πρέπει να συµπεριληφθεί σε αυτόν, µαζί µε το URI
(Uniform Resource Identifier), ένα µέρος από το περιεχόµενο του εγγράφου. Μιλάµε
δηλαδή για µια lexical signature, µια λεξική υπογραφή δηλαδή που αναγνωρίζει την
συγκεκριµένη ιστοσελίδα από το περιεχόµενό της.
Έτσι ένας έξυπνος πράκτορας που γνωρίζει για τα robust hyperlinks, όταν αναζητά,
αρχικά θα ψάξει για το URL αγνοώντας την λεξική υπογραφή. Αν όµως αυτή η τεχνική
αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο, τότε µπαίνει σε µια δεύτερη φάση κατά την οποία
αναζητεί κοιτώντας για έγγραφα που η υπογραφή τους είναι κοντινή µε την λεξική
υπογραφή του αρχικού κειµένου.
Αυτή η τεχνική κατ’αρχάς καταπολεµά αποτελεσµατικά το φαινόµενο των broken
links που συχνά συναντάται στο δίκτυο. Σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύ συχνά τα
διάφορα έγγραφα είναι αποθηκευµένα σε αποµακρυσµένα, ανεξάρτητα αποθετήρια.
Με την χρήση λοιπόν αυτής της τεχνικής εξασφαλίζεται ότι το έγγραφο θα συνεχίσει
να είναι διαθέσιµο αν αλλάξει ο αρχικός του υπερσύνδεσµος.
Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε την αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού, τις
διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στις γλώσσες HTML και XML, την δοµή της
γλώσσας XML, το πώς η Λογική (Logic) βοηθάει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και
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τέλος τον ρόλο που έχουν οι έξυπνοι πράκτορες στον Παγκόσµιο Ιστό αλλά και τον
ρόλο που θα έχουν στον Σηµασιολογικό Ιστό.
Η XML, όπως είδαµε φαίνεται πολλά υποσχόµενη αφού κρατάει το περιεχόµενο,
την δοµή και την παρουσίαση χωριστά και είναι πολύ πιο επαρκής για την
αναπαράσταση γνώσης. Η συντακτική δοµή της όµως την περιορίζει καθώς µπορεί
να παρουσιάσει µόνο κάποιες σηµασιολογικές ιδιότητες. Σε αυτόν τον τοµέα θα
εισχωρήσουν οι οντολογίες, οι οποίες περιγράφονται στο επόµενο κεφάλαιο για την
πιο κατανοητή περιγραφή των ιστοσελίδων.
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4
Οντολογίες

4.1 Οντολογίες

Ο όρος “οντολογία” προέρχεται από την Φιλοσοφία. Συγκεκριµένα, αναφέρεται
στην ύπαρξη, στα είδη των πραγµάτων που υπάρχουν και πως αυτά θα
περιγραφούν. Επίσης, έχουν γραφτεί και µαθηµατικές οντολογίες εδώ και πολλά
χρόνια. Οι Οντολογίες αναµφίβολα έχουν µακρά ιστορία και για µεγάλο διάστηµα
ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ακαδηµαϊκών ανθρώπων, όπως
φιλοσόφων, γλωσσολόγων, ερευνητών κ.α.
Η χρήση των οντολογιών στο Web έχει διαφορετική σηµασία συγκριτικά µε την
χρήση τους στην επιστήµη της Φιλοσοφίας. Μια ευρεία παράθεση ορισµού της
Οντολογίας είναι του Gruber(1993): «Μια οντολογία είναι ένας σαφής εννοιολογικός
προσδιορισµός» (explicit specification of a conceptualization) [1].
Μια οντολογία ορίζει τους όρους που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να
αναπαραστήσουν µια περιοχή γνώσης. Οι Οντολογίες χρησιµοποιούνται από
ανθρώπους, βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές που χρειάζεται να µοιράζονται
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πληροφορίες σχετικές µε το θέµα (περιοχή), όπως η ιατρική, κατασκευή εργαλείων,
κτηµαταγορά, επισκευές αυτοκινήτων, οικονοµική διαχείριση, κ.λ.π. Οι Οντολογίες
περιλαµβάνουν ορισµούς βασικών εννοιών της περιοχής καθώς και τις σχέσεις
µεταξύ τους, που είναι χρησιµοποιήσιµοι από υπολογιστές. Κωδικοποιούν τη γνώση
σε µια περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, κάνουν αυτή τη γνώση επαναχρησιµοποιήσιµη.
Ο όρος (terms) δηλώνει σηµαντικές έννοιες (κλάσεις αντικείµένων) του πεδίου
εφαρµογής (domain). Για παράδειγµα, σε ένα πανεπιστήµιο, τα µέλη προσωπικού
(staff members), οι φοιτητές (students), τα µαθήµατα (courses), οι διαλέξεις (lecture
theaters) και οι τιµωρίες είναι κάποιες σηµαντικές έννοιες [1].
Οι σχέσεις ουσιαστικά αναφέρονται στην ιεραρχία των κλάσεων. Μια ιεραρχία
ορίζει µια κλάση C να είναι υποκλάση µιας άλλης κλάσης C’, εάν κάθε αντικείµενο στη
κλάση C περιλαµβάνεται και στη κλάση C’. Η εικόνα 4.1 δείχνει το πεδίο εφαρµογής
για ένα πανεπιστήµιο.
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Εικόνα 4.1 Μια ιεραρχία για ένα πανεπιστήµιο

Εκτός από τις σχέσεις υποκλάσεων οι οντολογίες περιλαµβάνουν πληροφορίες
για:


Ιδιότητες (Χ διδάσκει Υ).



Περιορισµοί τιµών (µόνο το σώµα καθηγητών (faculty members) µπορεί να
διδάξει µαθήµατα (courses)).



Disjointness δηλώσεις (το faculty και το general staff είναι disjoint).



Για τον ορισµό λογικών σχέσεων µεταξύ αντικειµένων (κάθε τµήµα πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα(10) µέλη κοινότητας (faculty members)).

Οι οντολογίες παρέχουν µια κοινή κατανόηση ενός πεδίου εφαρµογής (a shared
understanding of a domain). Mια κοινή κατανόηση είναι απαραίτητο για να
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ξεπεραστούν διαφορές στην ορολογία (terminology). Και αυτό γιατί µπορεί δυο
εφαρµογές να χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο αλλά µε διαφορετική σηµασία (term). Για
παράδειγµα, στο Πανεπιστήµιο Α, η σειρά µαθηµάτων (course) µπορεί να αναφέρεται
στο πτυχίο του Πανεπιστηµίου, π.χ. Computer Science, ενώ στο Πανεπιστήµιο Β
µπορεί να αναφέρεται σε ένα µοναδικό µάθηµα π.χ. CS 101. Αυτές οι διαφορές
µπορούν να ξεπεραστούν χαρτογραφώντας την συγκεκριµένη ορολογία σε µια κοινή
οντολογία ή µε τον ορισµό άµεσων χαρτογραφήσεων ανάµεσα στις οντολογίες. Σε
κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα (Interoperability).
Προς το παρόν, οι πιο σηµαντικές γλώσσες οντολογίας για το web είναι οι
παρακάτω [1]:


XML:

παρέχει

σύνταξη

για

δοµηµένα

έγγραφα

αλλά

δεν

επιβάλλει

σηµασιολογικούς περιορισµούς στην σηµασία των εγγράφων.


XML Schema: είναι η γλώσσα για τον περιορισµό της δοµής των εγγράφων
XML.



RDF: είναι ένα µοντέλο δεδοµένων για πράγµατα (“πόροι”) και τις σχέσεις
µεταξύ αυτών των πραγµάτων.



RDF Schema: είναι µια γλώσσα περιγραφής λεξιλογίου για την περιγραφή
ιδιοτήτων και κλάσεων των πόρων RDF, µε σηµασιολογία γενικών ιεραρχιών
τέτοιων ιδιοτήτων και κλάσεων.



Η OWL χτίζει σε RDF και RDF Schema προσθέτοντας περισσότερα λεξιλόγια
για την περιγραφή ιδιοτήτων και τάξεων: µεταξύ άλλων, σχέσεις τάξεων (για
παράδειγµα “ασυναρτησία”), πλήθος στοιχείων συνόλου (για παράδειγµα
“ακριβώς

ένα”),

χαρακτηριστικά

ισότητα,

ιδιοτήτων

πλουσιότερη
(για

παράδειγµα

πληκτρολόγηση
“συµµετρία”),

ιδιοτήτων,
καθώς

και

αριθµηµένες τάξεις.
Η OWL χρησιµοποιεί URIs (Uniform Resource Identifier) για ονοµασία, καθώς και
το πλαίσιο περιγραφής για τον Παγκόσµιο Ιστό που παρέχεται από το RDF,
προσθέτοντας τις παρακάτω δυνατότητες στις οντολογίες:


Ικανότητα κατανοµής σε εύρος συστηµάτων



Προσαρµογή στις ανάγκες του Παγκοσµίου Ιστού



Συµβατότητα µε τα πρότυπα του Παγκοσµίου Ιστού για προσβασιµότητα και
διεθνοποίηση
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Επεκτασιµότητα

“Η OWL κάνει ένα σηµαντικό βήµα µπροστά στην αναπαράσταση και οργάνωση
της γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό. Επιτυγχάνει ισορροπία ανάµεσα στις ανάγκες της
βιοµηχανίας για µια γλώσσα που απευθύνεται στα σηµερινά σενάρια χρήσης του
Παγκοσµίου Ιστού και τους περιορισµούς στην ανάπτυξη µιας γλώσσας οντολογίας
που έχει εναρµονιστεί µε καθιερωµένες επιστηµονικές αρχές και ερευνητική εµπειρία,”
εξήγησαν οι Jim Hendler και Guus Schreiber, συν-προεδρεύοντες στην Οµάδα
Εργασίας Οντολογίας του Παγκοσµίου Ιστού. “Περισσότερα από πενήντα µέλη της
Οµάδας Εργασίας έχουν επιτυχώς σχεδιάσει µια γλώσσα που απευθύνεται και στα
δύο σύνολα ανησυχιών και που γίνεται εξίσου αποδεκτή από ακαδηµαϊκούς και από
όσους την υλοποιούν.”΄

Συµπερασµατικά, είδαµε σε αυτή την παράγραφο ότι µια οντολογία είναι η κοινή
κατανόηση ενός πεδίου ενδιαφέροντος, µία σαφής περιγραφή ενός πεδίου και
περιέχει:


Έννοιες (Concepts)



Ιδιότητες των εννοιών (Properties and attributes of concepts)



Περιορισµούς στις ιδιότητες (Constraints on properties and attributes)

Επίσης, µια οντολογία καθορίζει:


Ένα κοινό λεξιλόγιο (A common vocabulary)



Μία κοινή κατανόηση (A shared understanding)

Τέλος, µία οντολογία περιέχει:
 Tην ταξινοµία και ένα σύνολο από συµπερασµατικούς κανόνες
 Η ταξινοµία καθορίζει τις κλάσεις των αντικειµένων και τις σχέσεις
µεταξύ τους
 Οι συµπερασµατικοί κανόνες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
συµπερασµάτων σχετικά µε την λογική

Στις

επόµενες

παραγράφους

του

κεφαλαίου

αυτού

θα

δούµε

πως

χρησιµοποιούνται οι απλές και οι σύνθετες οντολογίες, τι πρέπει να λάβει κάποιος
υπόψη όταν ξεκινάει µια εφαρµογή βασισµένη σε οντολογίες αλλά και οι επιµέρους
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φάσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας οντολογίας για ένα Σύστηµα
∆ιαχείρισης Γνώσης.

4.2 Απλές Οντολογίες και η χρήση τους
Οι απλές οντολογίες δεν είναι δαπανηρό να δηµιουργηθούν και αρκετές σηµαντικές
οντολογίες είναι διαθέσιµες σε διάφορες µορφές, πολλές από αυτές είναι Freeware
στο Web και άλλες βρίσκονται εσωτερικά σε διάφορους οργανισµούς, όπως σε
εταιρείες, σε πανεπιστήµια κ.α. Κάποιες προσπάθειες συνεργασίας υπάρχουν, όπως
το DMOZ (Directory Mozilla) (www.dmoz.com) που δηµιουργεί µεγάλες, απλές
οντολογίες. Επιπρόσθετα, πολύπλοκες οντολογίες είναι διαθέσιµες σήµερα. Για
παράδειγµα, το Ενοποιηµένο Ιατρικό Σύστηµα Γλώσσας UMLS (Unified Μedical
Language System) (http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ and Humphreys and
Lindberg 1993), που αναπτύχθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, είναι µια
µεγάλη, πολύπλοκη οντολογία για την ιατρική ορολογία. Κάποιες εταιρείες, όπως η
Cycorp (www.cyc.com) διαθέτουν µέρος από µεγάλες, λεπτοµερείς οντολογίες [2].
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που χρησιµοποιούνται οι οντολογίες στην πράξη:


Πρώτον, παρέχουν ελεγχόµενο λεξιλόγιο (controlled vocabulary) για το πεδίο
εφαρµογής (domain) στους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αφού χρήστες,
Βάσεις ∆εδοµένων κ.τ.λ. µπορούν να χρησιµοποιούν όρους από το ίδιο
λεξιλόγιο.



∆εύτερον, µια απλή ταξινοµία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την οργάνωση και
την πλοήγηση των Web sites (organization and navigation of web sites). Πολλά
web sites εµφανίζουν στο αριστερό µέρος της σελίδας τις κατηγορίες υψηλού
επιπέδου της ιεραρχίας των εννοιών των όρων. Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ
σε µια από αυτές για να επεκτείνει τις υποκατηγορίες. Επίσης, οι οντολογίες
βελτιώνουν την ακρίβεια των αναζητήσεων στο Web. Η µηχανή αναζήτησης
ψάχνει για σελίδες που αναφέρονται σε µια ακριβής έννοια στην οντολογία, αντί
να συλλέγει σελίδες µε ασαφείς λέξεις-κλειδιά που εµφανίζονται. Με αυτό τον
τρόπο, ξεπερνιούνται οι διαφορές στην ορολογία και στα ερωτήµατα (queries)
µεταξύ των σελίδων Web.



Τρίτο, οι ταξινοµίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν την
ρύθµιση πρόβλεψης/προσδοκίας (expectation setting). Είναι σηµαντικό κατά την
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αλληλεπίδραση µε τον χρήστη, οι χρήστες να µπορούν να έχουν ρεαλιστικές
προσδοκίες για ένα site. Αν µπορούν να εξετάσουν τις υψηλού επιπέδου
κατηγορίες του site, µπορούν γρήγορα να καθορίσουν εάν το site έχει
περιεχόµενο (και/ή υπηρεσίες) που τους ενδιαφέρει.


Τέταρτο, οι ταξινοµίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν δοµές «οµπρέλα» από
τις οποίες θα εκτείνεται το περιεχόµενο. Κάποιες ελεύθερες, διαθέσιµες
οντολογίες προσπαθούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου οργάνωση. H
παγκόσµια ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών UNSPSC (Universal Standard
Products and Services Classification) (www.unspsc.org) είναι ένα τέτοιο σχήµα
κατηγορίας. Αναπτύχθηκε από κοινού µε την Ενωµένη Εθνική Ανάπτυξη
προγραµµάτων και Dunn και Bradstreet και είχε στόχο να παρέχει υποδοµή για
συνεργασία (interoperability) των όρων στο domain των προϊόντων και
υπηρεσιών. Παρέχει ένα σχήµα ταξινοµίας (µε σχετικά νούµερα) για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες. Για παράδειγµα, η κατηγορία 50 (τρόφιµα, πόσιµο νερό και
καπνός) έχει µια υποκλάση 5010 (φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι),
η οποία εναλλακτικά έχει µια υποκλάση 501015 (Λαχανικά) η οποία έχει µια
υποκλάση ποσότητα (commodity) 50101538 (Φρέσκα λαχανικά). Οι αριθµοί
παρέχουν ένα µοναδικό αναγνωριστικό για τον κάθε όρο και επιπλέον
κωδικοποιούν την ιεραρχία. Σήµερα, ένας αριθµός από εφαρµογές Ηλεκτρονικού
Εµπορίου

αναζητούν

τέτοιες

δοµές

οργάνωσης

«οµπρέλα»

και

στην

πραγµατικότητα µπορεί να έχουν επιλέξει να είναι συµµορφούµενες µε την
UNSPSC. Οι περισσότερες εφαρµογές θα χρειαστεί να εκτείνουν αυτές τις
οντολογίες µε συγκεκριµένες ιεραρχίες κατηγοριών, αλλά εάν οι εφαρµογές
χρειάζονται να επικοινωνούν µε παροχείς πληροφοριών, θα ήταν βολικό να
χρησιµοποιείται µια κοινή «οµπρέλα» ή µια υψηλότερου επιπέδου οντολογία.


Πέµπτο, οι ταξινοµίες µπορούν να παρέχουν υποστήριξη πλοήγησης (browsing
support). Το περιεχόµενο σε ένα site µπορεί να ακολουθείται από τους όρους
της

ταξινοµίας.

Μόλις

µια

σελίδα

(ή

υπηρεσία)

είναι

ακολουθουµενη

(metatagged) µε έναν όρο που είναι επιλεγµένο από ένα ελεγχόµενο λεξικό, τότε
οι µηχανές αναζήτησης µπορούν να εκµεταλλευτούν την ακολουθία (tagging) και
να παρέχουν αυξηµένες δυνατότητες αναζήτησης.


Έκτο, οι ταξινοµίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν υποστήριξη
αναζήτησης (search support). Μια µέθοδος επέκτασης ερωτήµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να επεκτείνει το ερώτηµα χρήστη µε όρους από πιο
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συγκεκριµένες κατηγορίες στην ιεραρχία. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε στο
FindUR, µια εντατική µηχανή αναζήτησης γνώσης για πολύπλοκα Web sites
(McGuinness 1998) και το αποτέλεσµα ήταν πως κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες (όπως ελλιπή έγγραφα και περιορισµένες περιοχές περιεχοµένου) η
επέκταση ερωτήµατος µπορεί να βελτιώσει δραστικά τα αποτελέσµατα
αναζήτησης.


Έβδοµο, οι ταξινοµίες χρησιµοποιούνται για να δοθεί η αίσθηση της
υποστήριξης της αποσαφήνισης (sense disambiguation support). Εάν ο ίδιος
όρος εµφανίζεται σε πολλαπλά σηµεία στην ταξινοµία, η εφαρµογή µπορεί να
µετακινηθεί σε ένα πιο γενικό επίπεδο στην ταξινοµία έτσι ώστε να βρεθεί η
σηµασία της λέξης. Για παράδειγµα, εάν µια οντολογία περιέχει πληροφορία ότι
ο Jordan είναι στιγµιότυπο (instance) του Παίκτης Μπάσκετ και ότι είναι
στιγµιότυπο της χώρας, µια εφαρµογή µπορεί να επιλέξει στο ερώτηµα του
χρήστη που ψάχνει τον Jordan, εάν ενδιαφέρεται για παίκτες Μπάσκετ ή χώρας.
Η αποσαφήνιση της σηµασίας µε την χρήση οντολογιών φαίνεται στην εργασία
της eCyc, µαζί µε την Ηοtbot και την Lycos.

4.3 Σύνθετες Οντολογίες και η χρήση τους
Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στις απλές οντολογίες και στο πως χρησιµοποιούνται
από τις εφαρµογές. Όσο οι οντολογίες αποκτούν µεγαλύτερη δοµή και σύνθεση, τόσο
παρέχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις εφαρµογές. Επιπλέον, όσο οι
οντολογίες έχουν µεγαλύτερη δοµή από απλές γενικές συνδέσεις, οι πληροφορίες
των ιδιοτήτων τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς τρόπους [2]:


Πρώτο, αυτές οι σύνθετες οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάφορα
είδη ελέγχου συνέπειας (consistency checking). Εάν οι οντολογίες περιέχουν
πληροφορίες για τις ιδιότητες και τους περιορισµούς στις τιµές των ιδιοτήτων,
τότε ο έλεγχος του είδους µπορεί να γίνει µέσα στις εφαρµογές. Για παράδειγµα,
εάν µια κλάση ονοµάζεται “Αγαθά”, έχει µια ιδιότητα που ονοµάζεται “τιµή” και
υπάρχει περιορισµός τιµής ενός αριθµού, τότε κάτι που µπορεί να είναι είδος
“Αγαθά“ και στην ιδιότητα “τιµή” υπάρχει τιµή αλλά δεν είναι αριθµός τότε είναι
ένδειξη λάθους. Ο περιορισµός τιµής µπορεί να περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο
φάσµα, για παράδειγµα έναν αριθµό ανάµεσα στο δέκα και στο εκατό. Αν η τιµή
61

είναι, για παράδειγµα δέκα χιλιάδες, τότε είναι έξω από το φάσµα και θεωρείται
λάθος.


∆εύτερο, οι πιο δοµηµένες οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
παρέχουν συµπλήρωση/τελειοποίηση (completion). Μια εφαρµογή µπορεί να
αποκτά µια µικρή ποσότητα πληροφορίας από τον χρήστη, όπως η υψηλή
ανάλυση στον υπολογιστή και έπειτα η οντολογία να επεκτείνει το φάσµα του
αριθµού των pixels που ο χρήστης επιθυµεί. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τον
ορισµό του όρου “Υψηλή Ανάλυση Υπολογιστή” και ένα συγκεκριµένο φάσµα
Pixel δύο διαστάσεων: “Κάθετη Ανάλυση” και “Οριζόντια Ανάλυση”. Οµοίως, οι
πληροφορίες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα, ένα Ιατρικό
Σύστηµα µπορεί να αποκτά πληροφορίες από µια οντολογία για το γένος του
ασθενή. Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι άντρας, τότε το γένος του ασθενή
είναι “αρσενικό” και αυτή η πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί έτσι ώστε ο
άντρας ασθενής να µην ερωτηθεί αν είναι έγκυος ή όχι, αφού το σύστηµα
παρέχει πληροφορίες που αφορούν το γένος του ασθενή και µια τέτοια ερώτηση
θα ήταν περιττή στην περίπτωση που το γένος του ασθενή είναι αρσενικό.



Τρίτο, πιο σύνθετες δοµές µπορούν να παρέχουν υποστήριξη συνεργασίας
(interoperability support). Ελεγχόµενα λεξιλόγια αυξάνουν την υποστήριξη
συνεργασίας, αφού διαφορετικοί χρήστες και εφαρµογές χρησιµοποιούν τους
ίδιους όρους.



Τέταρτο, οι πιο σύνθετες οντολογίες χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της
αξιοπιστίας και της επαλήθευσης των δεδοµένων (και των σχηµάτων) (support
validation and verification testing of data (and schemas)). Εάν µια οντολογία
περιέχει περιγραφή µιας κλάσης, όπως το “StanfordEmployee”, αυτοί οι όροι
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ερωτήµατα στις βάσεις δεδοµένων για να
ανακαλύψουν το είδος της κάλυψης που υπάρχει στα δεδοµένα. Για
παράδειγµα, εάν κάποιος ήθελε να εκθέσει την κλάση “StanfordEmployee” σε
µια αλληλεπίδραση µε µια εφαρµογή, θα ήταν χρήσιµο να γνωρίζει πρώτα εάν
το σετ των δεδοµένων περιέχει instances του “Person”, του οποίου η ιδιότητα
«employer» περιέχει το χαρακτηριστικό “StanfordUniversity”. Επιπρόσθετα, εάν
σε ένα απλό µοντέλο δεδοµένων δηλώναµε ότι το ”Person”, έχει το πολύ ένα
”employer”, τότε θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την πληροφορία
για να ελέγξουµε εάν οι πληροφορίες που υπάρχουν στο σετ δεδοµένων
”Person’s” περιέχει παραπάνω από µια τιµή ”employer”. Οµοίως, οι έλεγχοι
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µπορούν να µας βοηθήσουν να καθορίσουµε εάν στο σετ δεδοµένων του
”Person” (που είναι γνωστό ότι είναι ”Employees”) δεν περιέχει τιµή στην
ιδιότητα ”employer” (εποµένως φαίνεται ότι το σετ δεδοµένων δεν είναι
ολοκληρωµένο). Η οντολογία Chimaera (McGuiness, Resnick, and Isbell 2000)
είναι ένα τέτοιο παράδειγµα οντολογίας

που παρέχει διαγνωστικά τεστ για

προβλήµατα στους ορισµούς των οντολογιών ή προβλήµατα στα δεδοµένα του
instance. Αναζητεί για τυχόν ασυνέπεια ή συνθήκες που αντικατοπτρίζει την
κατάσταση της οντολογίας. Εάν ισχύει το παραπάνω πρέπει να διορθωθεί η
οντολογία ή τα δεδοµένα.


Πέµπτο, πιο σύνθετες οντολογίες που περιέχουν markup πληροφορία µπορούν
να κωδικοποιήσουν ολόκληρες συλλογές δεδοµένων. Μια οντολογία που
περιέχει έναν αριθµό από ορισµούς των όρων και κάποιους ορισµούς
στιγµιοτύπων, µπορεί να συµπεριλάβει έναν ορισµό όρου που θεωρείται να
είναι ερώτηµα: εύρεση όλων των όρων που τηρούν τις προϋποθέσεις. Η markup
πληροφορία µπορεί να κωδικοποιηθεί µε αυτό το ερώτηµα και να συµπεριλάβει
την απάντηση που µπορεί να προκύψει και εποµένως παρέχεται αρκετή
πληροφορία για να κωδικοποιήσει τα τεστ παλινδρόµησης των δεδοµένων. Ένα
τέτοιο

παράδειγµα

οντολογίας

υπάρχει

στην

διεύθυνση

http://ksl.stanford.edu/projects/DAML/chimaera-jtp-cardinality-test1.daml.

Η

οντολογία περιέχει τεστ παλινδρόµησης για τον έλεγχο ενός συνόλου
δεδοµένων και την εξαγωγή συµπεράσµατος (όπως ότι τα άτοµα έχουν δυο
εργοδότες και να περιοριστούν να έχουν ένα το πολύ εργοδότη) στο Stanford
Theorem prover (http://www.ksl.Stanford.EDU/software/jtp/).


Έκτο, οι πιο σύνθετες οντολογίες µπορούν να παρέχουν τα θεµέλια για την
υποστήριξη της διαµόρφωσης (configuration support). Οι όροι των κλάσεων
µπορούν να οριστούν ώστε να περιέχουν περιγραφές που να αφορούν τα είδη
των τµηµάτων που περιέχονται στο σύστηµα. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση
µεταξύ των ιδιοτήτων µπορεί να οριστεί έτσι ώστε η τιµή σε µια ιδιότητα να
προξενεί µια άλλη τιµή να προστεθεί σε ένα άλλο κενό. Για παράδειγµα, κάποιος
µπορεί να δηµιουργήσει µια οντολογία µε πληροφορίες που αφορούν ένα σπίτι,
χρησιµοποιώντας µια απλή περιγραφή ενός λογικού συστήµατος (McGuinness,
Resnick και Isbell 1995). Όροι όπως ”Τηλεόραση”, ”Ενισχυτής” και ”Συντονιστής”
ορίζονται.

Επιπλέον,

πληροφορίες

που

συνδέονται

µε

τους

όρους

περιλαµβάνονται. Μια κλάση ”Τηλεόραση Υψηλής Ποιότητας” ορίζεται ώστε οι
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χρήστες να επιλέξουν από αυτή την κλάση και αυτόµατα σχηµατίζεται ένας
περιορισµένος αριθµός κατασκευαστών για επιλογή, τιµές διαγωνίου της
οθόνης, ελάχιστο φάσµα τιµών κ.α. Επίσης, οι πληροφορίες κωδικοποιούνται
και διαδίδονται από το ένα συστατικό στο άλλο. Για παράδειγµα, κάποια από τα
συστατικά στο σύστηµα πρόκειται να πουληθούν σε ζευγάρια. Εάν κάποιος
αγοράσει ένα συγκεκριµένο είδος µεγαφώνου (το οποίο πουλιέται µόνο σε
ζευγάρια, τότε δυο µεγάφωνα προστίθενται στη λίστα). Επιπλέον, τυχον
περιορισµοί σε ένα συγκεκριµένο µεγάφωνο εµφανίζονται στην διαµόρφωση
των προδιαγραφών.


Έβδοµο, οι πιο σύνθετες οντολογίες µπορούν να υποστηρίξουν δοµηµένη,
συγκριτική και προσαρµοσµένη αναζήτηση (structured, comparative and
customized search). Για παράδειγµα, εάν κάποιος αναζητά τηλεοράσεις, µια
κλάση µε περιγραφή τηλεοράσεων µπορεί να αποκτηθεί από µια οντολογία, οι
ιδιότητες (κατασκευαστές, τιµές κ.α.) να αποκτηθούν και στη συνέχεια µια
συγκριτική παρουσίαση των τηλεοράσεων µπορεί να γίνει παρουσιάζοντας τις
τιµές της κάθε ιδιότητας για την κάθε τηλεόραση. Αυτές οι ιδιότητες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν µια φόρµα που θα συµπληρώνεται από τους
χρήστες και θα δηλώνουν τις ακριβείς προδιαγραφές για αυτό που αναζητούν.
Αυτό επίσης παρέχει τα θεµέλια για να υπάρχουν πολλοί τρόποι αναζήτησης,
ένα πλαίσιο κειµένου στο οποίο ο χρήστης θα γράφει ένα ερώτηµα κειµένου και
οι αλληλεπιδράσεις αναζητήσεων θα εκθέτουν σηµαντικές ιδιότητες των
προϊόντων και θα παρέχουν ένα δοµηµένο ερώτηµα αναζήτησης.



Όγδοο, οι πιο σύνθετες οντολογίες χρησιµοποιούνται για την εκµετάλλευση
γενικευµένης/εξειδικευµένης πληροφορίας (exploit generalization/specialization
information). Εάν µια εφαρµογή αναζήτησης δει ότι το ερώτηµα του χρήστη έχει
τόσες πολλές απαντήσεις, τότε µπορεί να χωρίσει το ερώτηµα του χρήστη και να
ελέγξει εάν κάποιος όρος εµφανίζεται στην οντολογία και αν ναι τότε η µηχανή
αναζήτησης µπορεί να ειδικεύσει τον όρο. Για παράδειγµα, εάν κάποιος
αναζητούσε για συναυλίες (Concerts) στην περιοχή του San Francisco Bay και ο
χρήστης λάµβανε πολλές απαντήσεις και η µηχανή αναζήτησης κατά την
αναζήτηση της λέξης concert ανακάλυπτε στην οντολογία ότι υπάρχουν
υποκλάσεις του concert (και µπορεί να ανακάλυπτε ότι υπάρχουν συγκεκριµένες
περιοχές συναυλιών στην περιοχή Bay). Η µηχανή αναζήτησης θα επέλεγε να
εµφανίσει στον χρήστη το συγκεκριµένο είδος συναυλίας που αναζητά π.χ rock
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συναυλία, το οποίο θα περιόριζε την αναζήτηση και εποµένως θα επέστρεφε
λιγότερες απαντήσεις. Επιπλέον, η µηχανή αναζήτησης µπορεί να παράγει
ερωτήµατα στο παρασκήνιο καθώς περιµένει τον χρήστη να εισάγει στοιχεία ή
cache πληροφορίες από ερωτήµατα. Τότε, η µηχανή αναζήτησης µπορεί να
παρουσιάσει µια λίστα από υποκλάσεις συναυλιών και να παρέχει στον χρήστη
έναν αριθµό ανακτήσεων που µπορεί να πάρει ο χρήστης εάν ειδικεύσει το
ερώτηµα µε διάφορους τρόπους.
Αυτοί είναι κάποιοι από τους τρόπους µε τους οποίους οι πιο σύνθετες οντολογίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βελτιώσουν τα ερωτήµατα αναζήτησης.

4.4 Απόκτηση Οντολογίας
Μέχρι τώρα παρουσιάσαµε κάποιους τρόπους µε τους οποίους οι οντολογίες είναι
χρήσιµα συστατικά στις εφαρµογές. Τώρα θα εξετάσουµε κάποιες πηγές των
οντολογιών. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως πολλές οντολογίες υπάρχουν στο
public domain. Είναι πιθανό να ξεκινήσει κανείς µε ένα υπάρχον Industry standard και
να το χρησιµοποιήσει αυτό σαν αρχικό σηµείο της οντολογίας [2].
Οι προγραµµατιστές εφαρµογών µπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουν και/ή να
επεκτείνουν τις οντολογίες που είναι διαθέσιµες και αναπτύχθηκαν για άλλες χρήσεις,
για να συµφωνήσουν µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της εφαρµογής. Πολλές δοµές
ταξινοµίας υπάρχουν στο Web ή στον πίνακα περιεχοµένων των εγγράφων Web.
Κάποιος µπορεί να ψάξει (crawl) σε συγκεκριµένα sites για να αποκτήσει µια αρχική
δοµή ταξινοµίας και στη συνέχεια να την αναλύσει, να την τροποποιήσει ή να την
επεκτείνει.
Πολλά ελεγχόµενα λεξιλόγια είναι διαθέσιµα σήµερα. Κάποιοι οργανισµοί όπως το
Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Προδιαγραφών (National Institute of Standards
and Technology–NIST ((http://www.nist.gov/) υποστηρίζει τις προσπάθειες για να
παραχθούν ελεγχόµενα λεξιλόγια και οντολογίες. Κάποιες εταιρείες προσπαθούν να
δηµιουργήσουν οντολογίες, για παράδειγµα η RosettaNet (http://www.rosettanet.org)
στην περιοχή της πληροφορικής τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, των
ηλεκτρονικών

συστατικών

και

της

κατασκευής

ηµιαγωγών.

∆ηµιουργούν
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προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και παρέχουν µια γλώσσα για διαδικασίες
επιχειρήσεων (business processes).
Κάποιες φορές οι οργανισµοί εµπορίου παρέχουν κλάση ιεραρχιών στα sites τους
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν δοµηµένο ελεγχόµενο λεξιλόγιο. Επίσης,
διευρύνουν τις πηγές των κλάσεων δοµής. Κάθε site ηλεκτρονικού εµπορίου σήµερα
κωδικοποιεί τουλάχιστον µια οργάνωση ταξινοµίας των όρων. Τοποθεσίες όπως το
Amazon, οργανώνοντας το βιβλίο και τις πληροφορίες µουσικής, παρέχουν µια
διευρυµένη οργάνωση πληροφορίας. Επίσης, κάποια προγράµµατα της Κυβέρνησης
δηµιουργούν µεγάλες οντολογίες και

τίθενται

στην δηµόσια κυριότητα

για

επαναχρησιµοποίηση, όπως πολλές οντολογίες δηµιουργήθηκαν στο DARPA Βασικό
πρόγραµµα

Βάσης

Γνώσης

Υψηλής

Απόδοσης

και

Πρόγραµµα

Γρήγορου

Σχηµατισµού Γνώσης (DARPA High Performance Knowledge Base Program and the
Rapid Knowledge Formation Program (http://reliant.teknowledge.com/RKF/)).
Μια άλλη τάση είναι η χρήση markup γλωσσών όπως XML, RDF και DAML για
σχολιασµό των σελίδων Web. Οι σελίδες που περιλαµβάνουν σχολιασµό µπορούν να
χρησιµοποιούν markup όρους από τα ελεγχόµενα λεξιλόγια. Κάποιες βιβλιοθήκες
οντολογιών που είναι πιθανές για χρήση markup άρχισαν να εµφανίζονται. Για
παράδειγµα, το πρόγραµµα DAML διατηρεί µια βιβλιοθήκη από οντολογίες DAML
στην διεύθυνση http://www.daml.org/ontologies.

4.5 Επιπτώσεις και Ανάγκες σχετιζόµενες µε τις Οντολογίες
(Ontology-Related Implications and Needs)
Όταν κάποιος ξεκινάει µια εφαρµογή βασισµένη σε οντολογίες τα δυο πιο
σηµαντικά πράγµατα που ενδιαφέρουν είναι η γλώσσα και το περιβάλλον [2].
4.5.1 Γλώσσα
Στις εφαρµογές βασισµένες σε οντολογίες το θέµα που προκύπτει είναι η γλώσσα
της οντολογίας. Μια οντολογία πρέπει να είναι κωδικοποιηµένη σε κάποια γλώσσα.
Εάν κάποιος χρησιµοποιεί µια απλή οντολογία, λίγα θέµατα προκύπτουν που
αφορούν την γλώσσα µε την οποία θα κωδικοποιηθεί η οντολογία. Εάν κάποιος
σκέφτεται για µια πιο πολύπλοκη οντολογία, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέµατα
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απεικόνισης και λογικής. Η γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι
επαρκής και να εκφράζει τις αρχές του πεδίου εφαρµογής. Για παράδειγµα, εάν
κάποιος θέλει να κάνει µια σειρά ελέγχων σε µια εφαρµογή Ηλεκτρονικού Εµπορίου,
τότε θα ήταν απερίσκεπτο να επιλέξει µια απλή γλώσσα που περιέχει µόνο
υποκλάσεις και σχέσεις στιγµιοτύπων και δεν περιέχει δηλώσεις ιδιοτήτων µε
περιορισµούς τιµής.
Υπάρχει

ένας

µεγάλος

αριθµός

υποψηφίων

γλωσσών

οντολογίας.

Στην

πραγµατικότητα υπάρχουν τόσες πολλές που την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει
κάποιες προσπάθειες έρευνας για να παράγουν συγκεκριµένες προδιαγραφές
γλωσσών (όπως το Σύστηµα Ορισµού Αναπαράστασης γνώσης-Knowledge
Representation System Specification [KRSS] Patel-Schneider και Swartout 1993]),
formats ανταλλαγής (όπως το Format Ανταλλαγής Γνώσης [KIF], το οποίο είναι τώρα
ένα

προτεινόµενο

ANSI

Standard

[KIF

1991],

και

κοινές

εφαρµογές

προγραµµατισµού προδιαγραφών interface (όπως το Open Knowledge Base
Connectivity [OKBC] [Chaudhri et al. 1998]).
Κάποιος δεν πρέπει να λάβει υπόψη µόνο τις δοµές αναπαράστασης µια
γλώσσας, αλλά πρέπει να σκεφτεί επίσης την λογική που θα υποστηρίζεται στην
γλώσσα. Κάποια πεδία, όπως η περιγραφή λογικής (www.dl.kr.org) αποτελούν
κεντρικό σηµείο στην σχεδίαση γλώσσας. Ψάχνουν για ανταλλαγές που διατηρούν
την δύναµη εκφραστικότητας που χρειάζονται οι εφαρµογές και τι χρειάζεται για να
παρέχουν µηχανές εξαγωγής συµπερασµάτων που θα βγάζουν συµπεράσµατα που
θα στηρίζονται στις δοµές που αναπαρίστανται στην γλώσσα. Για παράδειγµα, εάν
µια γλώσσα υποστηρίζει την ιδέα της δήλωσης ότι δυο κλάσεις είναι disjoints, τότε µια
µηχανή λογικής θα πρέπει να υποστηρίζει τον περιορισµό ότι οι δυο κλάσεις είναι
disjoints. Εποµένως, µια µηχανή εξαγωγής συµπεράσµατος θα πρέπει να µπορεί να
ειδοποιεί τον χρήστη εάν δηµιουργεί ένα instance ή υποκλάση δυο disjoints κλάσεων.
Η γλώσσα πρέπει να είναι χρησιµοποιήσιµη από τις υπάρχουσες πλατφόρµες και
θα πρέπει να είναι κάτι που θα µπορούν να την χρησιµοποιούν και οι µη ειδικοί για
conceptual modeling. Ένα παράδειγµα σχεδιασµού είναι απαραίτητο πριν επιλεγεί
µια γλώσσα.
Οι προσπάθειες για γλώσσες σήµερα επιδιώκουν να κάνουν το καλύτερο στην
δυναµική της εκφραστικότητας, της αναπαράστασης µε ιδιότητες λογικής και να είναι
αποδοτικές στις εφαρµογές τους. Για παράδειγµα, η DARPA Markup γλώσσα
προγράµµατος πράκτορα προσπαθεί να πάρει τις υπάρχουσες γλώσσες όπως την
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XML και την RDF και να δηµιουργήσει µια γλώσσα που θα είναι συµβατή µε το Web
και θα ενσωµατώνει την ευκολία από την χρήση frame-based systems. Το
αποτέλεσµα της γλώσσας DAML+OIL, προσπαθεί να συγχωνεύσει τις υπάρχουσες
γλώσσες Web, την περιγραφή λογικής και τα συστήµατα βασισµένα σε πλαίσια. H
OIL (Ontology Inference Layer), µια µοντέρνα περιγραφή λογικής στοχεύει επίσης
στην συµβατότητα Web (Bechofer et al. 2000) και προσπαθεί να παρέχει µια
προσέγγιση επιπέδων στον σχεδιασµό της γλώσσας.
4.5.2 Περιβάλλον
Ιδιαίτερα σηµαντικό στην ανάπτυξη εφαρµογών βασισµένες σε οντολογίες είναι η
δηµιουργία, η ανάλυση, και η διατήρηση των οντολογιών στην πάροδο του χρόνου.
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από εργαλεία δηµιουργίας απλών οντολογιών που
είναι διαθέσιµα στο εµπόριο. Κάποιες εταιρίες ανάκτησης πληροφορίας, όπως το
Verity (www.verity.com), παρέχουν απλούς editors για την δηµιουργία και την
αναζήτηση σε απλές ιεραρχίες γενίκευσης. Η εταιρία Verity για χρόνια παρέχει τον
“topic editor” που υποστηρίζει τους χρήστες στην δηµιουργία ταξινοµιών και στην
χρήση τους σε ερωτήµατα αναζήτησης. Για πολλά χρόνια έγιναν προσπάθειες
έρευνας για να παράγουν µια σειρά εργαλείων οντολογιών. Το Πανεπιστήµιο
Stanford πρόσφατα αναφέρθηκε στα εργαλεία Ontolingua (Farquhar, Fikes και Rice
1997) και Chimaera (McGuinness at al. 2000), τα οποία είναι δυο παραδείγµατα,
αλλά

τα

παραδείγµατα

είναι

πολλά

συµπεριλαµβανοµένου

του

OilEd

(http://img.cs.man.ac.uk/oil/) από τα πανεπιστήµιο Manchester και Protégé (Protégé
Project 2000) από την Ιατρική Πληροφορική του Stanford. Κάποιες εταιρίες µε
ανάγκες επέκτασης οντολογίας όπως το VerticalNet (http://www.verticalnet.com)
έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν τα δικά τους εργαλεία για τη δηµιουργία οντολογιών
που να συµφωνεί µε τις ανάγκες µια σύνθετης, εµπορικής οντολογίας. Τα εργαλεία
τους αναπτύσσονται ύστερα από ανάλυση των υπαρχουσών πρωτοτύπων
αναζήτησης και έπειτα σχεδιάζονται να πληρούν τις εµπορικές προδιαγραφές στις
συνεργατικές εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου που ισχύουν σήµερα.
Κατά την επιλογή της χρήσης ή της δηµιουργίας του περιβάλλοντος Οντολογίας,
πρέπει ένας αριθµός θεµάτων να ληφθεί υπόψη, όπως:


Συνεργασία

και

διανοµή

Υποστήριξης

Workforce

(Collaboration

and

distributed workforce support). Κάποια περιβάλλοντα οντολογιών επιτρέπουν
στους χρήστες να µοιράζονται ένα κοινό workspace, που σηµαίνει να βλέπει ο
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ένας το περιβάλλον εργασίας του άλλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην
διόρθωση λαθών των οντολογιών. Η Ontolingua, για παράδειγµα υποστηρίζει
αυτή την ιδέα ανάµεσα στις συνόδους χρήσεων. Επιπρόσθετα, όταν οι χρήστες
είναι διανεµηµένοι στην τοποθεσία, είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα περιβάλλον
που να επιτρέπει την πρόσβαση από πολλαπλά σηµεία. Αυτό γίνεται πιο εύκολο
µε τις αρχιτεκτονικές Server/Client (Εξυπηρετητή-πελάτη)


Αλληλοσύνδεση Πλατφόρµας (platform interconnectivity). Όσο οι εφαρµογές
ενσωµατώνονται

σε

πιο

πολύπλοκες

πλατφόρµες,

είναι

σηµαντικό

τα

περιβάλλοντα να µπορούν να διαβάζουν και να γράφουν συµβατά formats και να
µπορούν να ενοποιηθούν µε πολλαπλά hardware/software περιβάλλοντα κ.τ.λ. Οι
εφαρµογές που βασίζονται σε Java παρέχουν µια βολική µέθοδο σε αυτό το
πρόβληµα, αλλά άλλα συστήµατα που υποστηρίζουν πολλαπλά formats εισόδων
και εξόδων, καταλαβαίνουν κοινές προδιαγραφές και παρέχουν µετάφραση και
υπηρεσίες σχεδίασης µπορούν επίσης να βοηθήσουν.


Κλιµάκωση (scale). Ο όγκος των δεδοµένων του παγκόσµιου Ιστού είναι πολύ
µεγάλος και αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς.



Ποικιλία (Versioning). Όσο οι εφαρµογές γίνονται ανθεκτικές και αναπτύσσονται
σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πιθανώς διεθνή, είναι σηµαντικό να µπορούν να
υποστηρίζουν πολλές εκδόσεις οντολογιών.



Ασφάλεια (security). Κάποιες εφαρµογές έχουν ανάγκη για πρόσβαση σε
διαφορετικά επίπεδα τµηµάτων της οντολογίας. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να
έχουµε ένα περιβάλλον που να µπορεί να εκθέτει µόνο τµήµατα της οντολογίας,
βασισµένο σε ένα µοντέλο ασφαλείας. Το µοντέλο ασφαλείας πρέπει να
υποστηρίζει πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής.



Ανάλυση (Analysis). Τα περιβάλλοντα αναµένεται να υποστηρίζουν ανάκτηση,
εξέλιξη και διατήρηση οντολογιών. Συνεπώς, θα ήταν συνηθισµένο να αναµένουν
ότι θα υπάρχουν περίοδοι που οι οντολογίες θα είναι µη ολοκληρωµένες και
λανθασµένες. Η ανάλυση υποστήριξης είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί µπορεί να
επικεντρώσει

την

προσοχή

του

χρήστη

σε

περιοχές

που

χρειάζονται

τροποποίηση. Για παράδειγµα το περιβάλλον της οντολογίας Chimaera,
υποστηρίζει έναν αριθµό διαγνωστικών τεστ που στοχεύουν να βοηθήσουν τους
χρήστες να αναγνωρίσουν λανθασµένες οντολογίες και πιθανά προβλήµατα.


Ζητήµατα Κύκλου Ζωής (Life Cycle issues). Όσο οι οντολογίες γίνονται
µεγαλύτερες και ζουν περισσότερο, οι δηµιουργοί εφαρµογών ενδέχεται να
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διατηρούν τις οντολογίες µε την πάροδο των χρόνων. Επιπρόσθετα, µπορεί να
συγχωνεύουν νέες οντολογίες στο σύστηµα τους όσο οι εφαρµογές τους
διασυνδέονται µε διάφορα συστήµατα. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να
υποστηρίξουν θέµατα όπως όρους συγχώνευσης, πολλαπλά namespaces,
συστήµατα ελέγχου πηγών κώδικα, συστήµατα διατήρησης και συστήµατα τεστ
παλινδρόµησης.


Ευκολία χρήσης (Ease of use). Kαι εάν ένα περιβάλλον έχει ότι χρειάζεται ένας
developer µιας εφαρµογής, είναι δύσκολο για τον χρήστη να αποφασίσει πως να
χρησιµοποιήσει τµήµατα του περιβάλλοντος και να συνηθίσει σε αυτά εύκολα.
Εποµένως, υλικά εκπαίδευσης, tutorials, υποστήριξη conceptual µοντέλου,
εργαλεία γραφικών browsing και τα σχετικά, είναι όλα απαραίτητα. Έχουν γραφτεί
χωριστά κάποια από τα θέµατα που απαιτούνται για να κάνουν τις περιγραφές
συστηµάτων που βασίζονται στη λογική χρησιµοποιήσιµα σε αυτή την τάση
(Brachman et. al. 1999)



Υποστήριξη

διαφορετικών

χρηστών

(Diverse

user

support).

Κάποια

περιβάλλοντα φτιάχνονται για δυναµικούς χρήστες και κάποια για αρχάριους
χρήστες και κάποια έχουν ρυθµίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να
προσαρµόζουν τα περιβάλλοντα ανάλογα µε το είδος του χρήστη. Είναι σηµαντικό
να καθορίζεται εάν ένα συγκεκριµένο περιβάλλον µπορεί να υποστηρίξει όλα τα
είδη των χρηστών. Η υποστήριξη θα πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές του
φάσµατος από την σχεδίαση, δηµιουργία της οντολογίας, την εξέλιξη της, την
διάγνωση της, την διατήρηση της κ.τ.λ.


Στυλ παρουσίασης (Presentation Style). Αν και κανένα περιβάλλον δεν
υποστηρίζει όλα τα στυλ παρουσίασης, είναι σηµαντικό ένα περιβάλλον να είναι
επεκτάσιµο αρκετά και να προστίθενται νέοι µέθοδοι παρουσίασης όταν
χρειάζεται.



Επεκτασιµότητα (Extensibility). Είναι αδύνατο να προβλέψουµε όλες τις ανάγκες
που µια εφαρµογή µπορεί να έχει. Συνεπώς, είναι χρήσιµο να χρησιµοποιούµε
ένα περιβάλλον που να µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες των χρηστών και
των έργων.
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4.6 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης βασισµένα σε οντολογίες
Σε περιπτώσεις όπου η γνώση χρειάζεται να µοντελοποιηθεί, να δοµηθεί και να
διασυνδεθεί οι οντολογίες παρέχουν έναν ικανοποιητικό µηχανισµό αναπαράστασης
και διαµοίρασής της σε οµάδες ανθρώπων. Στη παράγραφο αυτή γίνεται ανάλυση
του τρόπου µε τον οποίο θα µπορούσαν τα συστήµατα διαχείρισης γνώσης να
στηρίζονται σε οντολογίες. Παρουσιάζεται ένα µοντέλο µε δύο επιµέρους διαδικασίες
και γίνεται ανάλυση των επιµέρους φάσεων της κάθε διαδικασίας. Σύµφωνα µε το
µοντέλο αυτό γίνεται διάκριση µεταξύ διαδικασίας γνώσης και µετά-διαδικασίας
γνώσης. Οι δύο αυτές διαδικασίες είναι αναδραστικές, δηλαδή οι διάφορες φάσεις
από τις οποίες αποτελούνται επαναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου [18].
Η µετά-διαδικασία γνώσης αποτελεί τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να
ακολουθηθεί ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη οντολογία και εµφανίζεται στο
µοντέλο ως κάθετος άξονας, ενώ η διαδικασία γνώσης αποτελεί τη διαδικασία η
οποία ακολουθείται ώστε να έχουµε ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης βασισµένο
στην οντολογία και εµφανίζεται στο µοντέλο ως οριζόντιος άξονας, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 4.2

Σχήµα 4.2 Αναδραστικές ∆ιαδικασίες

Μετά - ∆ιαδικασία Γνώσης
Η µετά-διαδικασία γνώσης αφορά τη διαδικασία ορισµού της οντολογίας, η οποία θα
πρέπει να γίνεται µε έναν επίσηµο τρόπο και αποτελείται από τις παρακάτω πέντε
φάσεις:
1. Φάση Επιτευξιµότητας (Feasibility Study)
2. Φάση Έναρξης (Kickoff Phase)
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3. Φάση τελειοποίησης (Refinement Phase)
4. Φάση Αξιολόγησης (Evaluation Phase)
5. Φάση Συντήρησης (Maintenance Phase)

Το Σχήµα 4.3 παρουσιάζει τις πέντε διαφορετικές φάσεις για την ανάπτυξη
οντολογιών.
Πέντε Φάσεις για την ανάπτυξη οντολογιών

Sufficient
Requirements?

Go
No go?

Worksheets
ORSD

Feasibility
study

Αναγνώριση του
προβλήµατος και
της ευκαιρίας

Baseline
ontology

Ontology
Kick-off

•Προσδιορισµός
απαιτήσεων
•Ανάλυση πηγής
εισόδου
•Ανάλυση βασικής
ταξινοµίας

Meets
Requirements?

Target
ontology

Refinement

Is it
working?

Evaluated
Ontology

Evaluation

•Βελτίωση της
ηµιτελικής οντολογίας
•Επισηµοποίηση της
οντολογίας στόχου
•∆ηµιουργία
πρωτοτύπου
•Προσθήκη σχέσεων

Changes?

Evolved
ontology

Maintenance

•Τέχνο-κεντρική
ONTOLOGY
αξιολόγηση
•Χρηστο∆ιαδικασίες
κεντρική
Συντήρησης
αξιολόγηση
•Οντολογοκεντρική
αξιολόγηση

Σχήµα 4.3 ∆ιαδικασία Ανάπτυξης Οντολογίας ή Μετά ∆ιαδικασία Γνώσης

Μελέτη επιτευξιµότητας (Feasibility Study)
Για να λειτουργήσει σωστά ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί µε το σωστό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, εκτός της ίδιας της
τεχνολογίας οι οποίοι µπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία. Η µελέτη
της επιτευξιµότητας περιλαµβάνει την ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων, ώστε
να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του προβλήµατος, οι περιοχές ευκαιριών και οι
πιθανές λύσεις. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν µία ευρύτερη
προοπτική για τον οργανισµό. Στη φάση αυτή καθορίζεται η οικονοµική και τεχνική
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επιτευξιµότητα του έργου και γίνεται η επιλογή της κατάλληλης λύσης για τα πιθανά
προβλήµατα. Η φάση αυτή λειτουργεί ως βάση για την επόµενη φάση και για το λόγο
αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η φάση έναρξης (Kickoff Phase).
Φάση Έναρξης (Kickoff Phase)
Στη φάση αυτή γίνεται περιγραφή των εννοιών που θα πρέπει να υποστηρίζει η
οντολογία και σχεδιογραφείται η περιοχή εφαρµογής της οντολογίας. Το αποτέλεσµα
της φάσης αυτής είναι ένα έντυπο µε τη προδιαγραφή των απαιτήσεων της
οντολογίας όπως αυτό του Σχήµατος 4.4.

Σχήµα 4.4 Έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων οντολογίας

Η προδιαγραφή των απαιτήσεων είναι το εργαλείο του µηχανικού ο οποίος θα πρέπει
να αποφασίσει ποιες έννοιες θα εισαχθούν και ποιες θα εξαχθούν στην ιεραρχική
δοµή των εννοιών της οντολογίας. Στο επίπεδο αυτό επίσης µπορεί να αποφασιστεί η
ανάγκη χρησιµοποίησης άλλων διαθέσιµων οντολογιών. Αναφορικά η φάση Έναρξης
θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει καθαρά πληροφορία σχετικά µε:
• Το σκοπό της οντολογίας
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• Το πεδίο ορισµού και την εµβέλεια του συστήµατος
• Τις εφαρµογές που µπορούν να υποστηριχτούν
• Τις πηγές πληροφορίας
• Τους πιθανούς χρήστες και τα πιθανά σενάρια χρήσης
Επίσης στη φάση αυτή αναπτύσσεται και ένα ερωτηµατολόγιο πληρότητας
της οντολογίας το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί κατά τη φάση αξιολόγησης όπως αυτό
του Σχήµατος 4.5

Σχήµα 4.5 Παράδειγµα Ερωτηµατολογίου Πληρότητας

Τέλος γίνεται σχολιασµός για πιθανόν ύπαρξη αυτόνοµων οντολογιών, οι οποίες
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.
Φάση Τελειοποίησης (Refinement Phase)
Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να παράγει µία ώριµη οντολογία στην οποία να
µπορούν να στηριχτούν εφαρµογές, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των απαιτήσεων
οι οποίες προέκυψαν στην προηγούµενη φάση. Η φάση τελειοποίησης µπορεί να
διαιρεθεί στις παρακάτω επιµέρους φάσεις:
• Συλλογή των εννοιών της φάσης Έναρξης και υλοποίηση βασικής ταξινοµίας
• Εξαγωγή γνώσης από ειδικούς βασισµένη στη βασική ταξινοµία µε σκοπό την
υλοποίηση µίας καλά ορισµένης ταξινοµίας µε σχετικές έννοιες και σχέση µεταξύ
τους.
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• Περιγραφή της τελικής οντολογίας µε χρήση τυπικών γλωσσών αναπαράστασης
(Frame Logic, Description Logic, Conceptual Graphs)
Φάση Αξιολόγησης (Evaluation Phase)
Η φάση αυτή χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί εάν πράγµατι η οντολογία που έχει
αναπτυχθεί ικανοποιεί τις προδιαγραφές των απαιτήσεων και εάν απαντά στις
ερωτήσεις πληρότητας όπως αυτές είχαν περιγραφεί κατά τη φάση Έναρξης. Σε αυτή
τη φάση επίσης, γίνεται έλεγχος του περιβάλλοντος εφαρµογής, για να διαπιστωθεί η
λειτουργικότητα του συστήµατος από τους χρήστες. Ο τρόπος µε τον οποίο οι
χρήστες περιπλανιούνται µέσα στην οντολογία αναζητώντας έννοιες γίνεται πηγή
µελέτης για την αναδιάταξη των εννοιών. Πολλές φορές τα αποτελέσµατα της φάσης
αυτής οδηγούν στην προηγούµενη φάση της Τελειοποίησης, οπού η οντολογία
εξελίσσεται και επαναξιολογείται.
Φάση Συντήρησης (Maintenance Phase)
Καθώς ο πραγµατικός κόσµος εξελίσσεται υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης της
οντολογίας ώστε αυτή να συνεχίσει να αναπαριστά σωστά τις έννοιες που
µοντελοποιεί. Η ανάγκη για συντήρηση της οντολογίας είναι συχνή και για αυτό θα
πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες οι οποίοι να ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
γίνεται ενηµέρωση, διαγραφή ή εισαγωγή εννοιών στην οντολογία. Θα πρέπει έπειτα
να εξετάζεται µε ποιον τρόπο η αλλαγή στον ορισµό της οντολογίας επηρεάζει την
εφαρµογές που στηρίζονται σε αυτή και να γίνονται οι κατάλληλες αλλαγές.

Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε αναλυτικά την χρησιµότητα των οντολογιών στον
Σηµασιολογικό Ιστό, οι οποίες προσφέρουν µια εννοιολογική θεωρία ενός πεδίου
ενδιαφέροντος κανοντας τη γνώση επαναχρησιµοποιήσιµη και διαµοιραζόµενη.
Το επόµενο κεφάλαιο περιγράφει το RDF και το RDF Schema.
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5
RDF & RDFs

5.1 RDF Εισαγωγή
Είδαµε ότι βασική προϋπόθεση του Σηµασιολογικού Ιστού είναι η επεξεργασία
από τις µηχανές της σηµασιολογίας της πληροφορίας. Η διαδικασία της µετατροπής
της πληροφορίας σε σηµασιολογική είναι δυνατή µέσω ενός πλαισίου περιγραφής,
του RDF (Resource Description Framework) και των RDF schemas.
H XML είναι µια παγκόσµια γλώσσα για τον ορισµό markup πληροφορίας. Παρέχει
ένα οµοιόµορφο πλαίσιο, ένα σετ από εργαλεία όπως parsers, για ανταλλαγή
δεδοµένων και µεταδεδοµένων ανάµεσα στις εφαρµογές. Ωστόσο, η XML δεν
παρέχει κανένα µέσο για να µιλήσουµε για την σηµασιολογία (semantics)

των

δεδοµένων. Αυτό το αναλαµβάνει η κάθε εφαρµογή, δηλαδή να ερµηνεύσει την
σηµασία των φωλιασµένων ετικετών.
Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να εκφράσουµε το παρακάτω στη γλώσσα XML:
David Billington is a lecturer of Discrete Mathematics
Το παραπάνω µπορεί να εκφραστεί µε πολλούς τρόπους στην XML.
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<course name= “Discrete Mathematics”>
<lecturer> David Billington </lecturer>
</course>
ή
<lecturer name=” David Billington”>
<teaches> Discrete Mathematics</teaches>
</lecturer>
ή
<teachingoffering>
<lecturer> David Billington </lecturer>
<course> Discrete Mathematics</course>
</teachingoffering>
Παρατηρούµε

ότι

τα

παραπάνω

παραδείγµατα

αναπαριστούν

την

ίδια

πληροφορία, άρα δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος έκφρασης µε φωλιασµένες
ετικέτες.
Το RDF είναι ένα µοντέλο δεδοµένων. Αποτελείται από την τριάδα αντικείµενοιδιότητα-τιµή (object-attribute-value), που ονοµάζεται δήλωση. Η παραπάνω
πρόταση για τον Billington είναι µια τέτοια δήλωση. Είναι σηµαντικό να
επαναλάβουµε ότι η συντακτική αναπαράσταση του RDF δεν βασίζεται αποκλειστικά
στην XML. ∆ηλαδή, η XML δεν είναι απαραίτητο συστατικό του µοντέλου RDF [1].

5.2 Βασικές έννοιες του RDF
Οι βασικές έννοιες του RDF είναι οι πόροι (resources), οι ιδιότητες (properties) και
οι δηλώσεις (statements):
 Πόροι. Ένας πόρος είναι ένα αντικείµενο που θέλουµε να µιλήσουµε για αυτό.
Ένας πόρος µπορεί να είναι µια ολόκληρη Web σελίδα, κάποιο τµήµα της
σελίδας, µια συλλογή σελίδων, ή ένα αντικείµενο που δεν είναι άµεσα
προσβάσιµο από την ιστοσελίδα (π.χ. ένα βιβλίο). Κάθε πόρος έχει ένα URI
(Universal Resource Identifier). To URI είναι ένα αναγνωριστικό ενός πόρου του
Web.
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 Ιδιότητες. Μια ιδιότητα είναι µια συγκεκριµένη άποψη, χαρακτηριστικό, ή σχέση
που περιγράφει τον πόρο.
 ∆ηλώσεις. Για έναν συγκεκριµένο πόρο, µαζί µε µια συγκεκριµένη ιδιότητα και την
τιµή αυτής της ιδιότητας για τον πόρο, σχηµατίζει µια RDF δήλωση.
Το RDF ορίζει την τριάδα αντικείµενο-ιδιότητα-τιµή ως βασικά στοιχεία του µοντέλου
και εισάγει συγκεκριµένη σύνταξη γι αυτά. Ένα έγγραφο RDF ορίζει ιδιότητες σε
σχέση µε τους πόρους στους οποίους εφαρµόζονται. Για παράδειγµα:
<rdf: RDF>
<rdf: Description about=”http://www.w3.org>
<Publisher>Word Wide Web Consortium</Publisher>
</rdf: Description>
</rdf: RDF>
δηλώνει ότι το http://www.w3.org (το υποκείµενο) έχει έναν εκδότη (το κατηγόρηµα)
το Word Wide Web Consortium-W3C (το αντικείµενο). Αφού το υποκείµενο και το
αντικείµενο της πρότασης µπορούν να είναι πόροι, αυτές οι δηλώσεις µπορούν να
ενωθούν σε µια αλυσίδα:
<rdf: RDF>
<rdf: Description about=”http://www.w3.org/Home/Lassila”>
<creator rdf: resource=”http:// www.w3.org/staffId/85740”/>
</rdf: Description>
<rdf: Description about=” http:// www.w3.org/staffId/85740”>
<Email>lassila@w3.org</v: Email>
<rdf: Description>
<rdf: RDF>
δηλώνει ότι http://www.w3.org/Home/Lassila (το υποκείµενο) δηµιουργήθηκε ως staff
µέλος 85740 (το αντικείµενο). Στην επόµενη δήλωση, ο ίδιος πόρος (staff µέλος
85740) κατέχει το ρόλο του υποκειµένου στην δήλωση ότι η ηλεκτρονική του
διεύθυνση lassila@w3.org (το αντικείµενο). Οι δηλώσεις RDF είναι επίσης πόροι,
έτσι ώστε οι δηλώσεις να µπορούν να εφαρµοστούν διαδοχικά σε δηλώσεις,
επιτρέποντας το φώλιασµα τους.
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Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά το RDF και το RDF
σχήµα. Επιπλέον, θα περιγραφεί το πεδίο εφαρµογής (domain) “Songs” µε την
χρήση του RDF σχήµατος.

5.3

RDF

To RDF είναι ένα πλαίσιο για την έκφραση της πληροφορίας µε ένα τρόπο
που µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ εφαρµογών χωρίς να χαθεί το νόηµα. Η
πληροφορία µπορεί να είναι διαθέσιµη σε εφαρµογές διαφορετικές από αυτές
που είχε αρχικά δηµιουργηθεί. Εφαρµογές του Σηµασιολογικού Ιστού όπως είναι οι
πύλες γνώσης (Knowledge portals) και οι ηλεκτρονικές αγορές (Ε-Marketplaces)
απαιτούν τη διαχείριση τεράστιων όγκων µεταδεδοµένων, δηλαδή πληροφορίας που
περιγράφει τα δεδοµένα. Έτσι, µε τις εφαρµογές αυτές τεράστιες ποσότητες πόρων
ιστού (web resources), όπως δεδοµένα, έγγραφα, προγράµµατα, θα είναι διαθέσιµες
µαζί µε διαφόρων ειδών µεταπληροφορία. Η καλύτερη γνώση για το νόηµα, τη
χρησιµότητα, την προσπελασιµότητα ή την ποιότητα των πηγών αυτών θα
διευκολύνει την αυτόµατη επεξεργασία των διαθέσιµων υπηρεσιών στον Ιστό.
Το πλαίσιο RDF (Resource Description Framework) επιτρέπει τη δηµιουργία και
την ανταλλαγή µεταδεδοµένων όπως και οποιοδήποτε άλλων δεδοµένων στον
Ιστό. Είναι ιδιαίτερα προοριζόµενο για την αντιπροσώπευση µεταδεδοµένων για
τους πόρους του Ιστού, όπως τίτλος, συντάκτης και ηµεροµηνία τροποποίησης
µιας ιστοσελίδας, πνευµατικά δικαιώµατα και πληροφορία χορήγησης αδειών για
ένα έγγραφο του Ιστού, ή πρόγραµµα διαθεσιµότητας για κάποιο κοινό πόρο.
Παρόλα αυτά, µε τη γενίκευση της έννοιας ″πόρος Ιστού″, το RDF µπορεί επίσης
να χρησιµοποιηθεί για να αντιπροσωπεύσει πληροφορίες για πράγµατα που
µπορούν να προσδιοριστούν στον Ιστό ακόµα και όταν δεν µπορούν vα
ανακτηθούν άµεσα από αυτόν. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν πληροφορίες για
αντικείµενα διαθέσιµα από ηλεκτρονικές αγορές (π.χ. πληροφορίες για τις
προδιαγραφές, τις τιµές και τη διαθεσιµότητα) ή περιγραφή των προτιµήσεων ενός
χρήστη του Ιστού για την παράδοση πληροφορίας.
Το µοντέλο RDF στοχεύει σε καταστάσεις στις οποίες αυτή η πληροφορία
πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία από εφαρµογές και όχι µόνο για να
επιδειχθεί στους ανθρώπους. Επίσης, παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την
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πληροφορία έτσι ώστε να µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ των εφαρµογών χωρίς
απώλεια της σηµασίας. ∆εδοµένου αυτού, οι σχεδιαστές εφαρµογών µπορούν να
εκµεταλλευτούν

τη

διαθεσιµότητα

κοινών

RDF

parsers

και

εργαλείων

επεξεργασίας. Η δυνατότητα να ανταλλαχθεί πληροφορία µεταξύ διαφορετικών
εφαρµογών σηµαίνει ότι πληροφορία µπορεί να τεθεί στη διάθεση και άλλων
εφαρµογών εκτός από εκείνες για τις οποίες δηµιουργήθηκε αρχικά.
Το RDF είναι βασισµένο στην ιδέα του προσδιορισµού των πραγµάτων
χρησιµοποιώντας προσδιοριστικά του Ιστού (web identifiers) αποκαλούµενα
URLs (Uniform Resource Identifiers) και της περιγραφής των πόρων από την
άποψη απλών ιδιοτήτων και τιµών των ιδιοτήτων αυτών (properties and
property values). Αυτό επιτρέπει στα RDF να αντιπροσωπεύουν απλές δηλώσεις
για πόρους ως ένα γράφο από κόµβους και τόξα που αντιπροσωπεύουν τους
πόρους, τις ιδιότητες και τις τιµές τους.
Για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι, η φράση «υπάρχει ένας άνθρωπος
προσδιορισµένος

από

το

http://www.w3.org/People/EM/contact#me

του

οποίου το όνοµα είναι Eric Miller, η ηλεκτρονική διεύθυνση em@w3.org και ο
τίτλος του είναι "Dr"» µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα γράφο RDF όπως φαίνεται
στο σχήµα 5.1
Το σχήµα αυτό δείχνει ότι το RDF χρησιµοποιεί URIs για να προσδιορίσει άτοµα
όπως

ο

Eric

Miller

που

προσδιορίζεται

από

το

http://www.w3.org/People/EM/contact#me, είδη πραγµάτων, π.χ. Person που
προσδιορίζεται από το http://www.w3.org/2000/10/swap /pim/contact#person,
ιδιότητες εκείνων των πραγµάτων π.χ ταχυδροµική θυρίδα που προσδιορίζεται
από το http: //www.w3.org/2000/10/swap /pim/contact#mailbox, τιµές εκείνων
των ιδιοτήτων, π.χ. mailto:em@w3.org ως τιµή της ιδιότητας ταχυδροµικής
Θυρίδας. Το RDF χρησιµοποιεί επίσης συµβολοσειρές όπως "Eric Miller" και τιµές
από

άλλους

τύπους

δεδοµένων

(datatypes)

όπως

ακέραιοι

αριθµοί

και

ηµεροµηνίες, ως τιµές των ιδιοτήτων [3].
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Εικόνα 5.1 Παράδειγµα RDF

Eπίσης, το RDF παρέχει µια σύνταξη σε XML µορφή (RDF/XML) για
την καταγραφή και την ανταλλαγή τέτοιων γράφων. Το παρακάτω
παράδειγµα δείχνει το παραπάνω σχήµα στη µορφή αυτή:
<?xml version=”1.0”?>
<rdf: RDF xmlns:rdf="http: //www. w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns: contact="http: //www. w3.org/2000/10/swap/pim/contact#”>
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<contact :Person rdf: about=”http://www.w3.org/People/EM/contact#me”>
<contact: fullName >Eric Miller</contact :fullName>
<contact: mailbox rdf: resource=”mailto: em@w3.org”/>
<contact: personalTitle>Dr.</contact: personalTitle>
</contact: Person >
</rdf :RDF>
Όπως στην HTML, το RDF/XML είναι επεξεργάσιµη από µηχανή και
χρησιµοποιώντας URIs µπορεί να συνδέσει

κοµµάτια πληροφοριών στον lστό.

Εντούτοις, αντίθετα από το συµβατικό υπερκείµενο (hypertext), τα URIs µπορούν
vα αναφερθούν σε οποιοδήποτε ευπροσδιόριστο πράγµα, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων που µπορεί να µην είναι άµεσα ανακτήσιµα από τον Ιστό (όπως το
πρόσωπο Eric Miller). To αποτέλεσµα είναι ότι εκτός από την περιγραφή
πραγµάτων όπως ιστοσελίδων, τα RDF µπορούν επίσης να περιγράψουν
αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, ανθρώπους, γεγονότα ειδήσεων κλπ. Επιπλέον, οι
ιδιότητες στα RDF έχουν URIs, για να προσδιορίσουν ακριβώς τις σχέσεις που
υπάρχουν µεταξύ των συνδεµένων στοιχείων.
Στο παράδειγµα της εικόνας 5.2 µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι τα αντικείµενα
του RDF µπορούν να είναι είτε URIs είτε σταθερές τιµές που λέγονται κυριολεκτικά
(literals)

και

αναπαριστούνται

από

συµβολοσειρές

προκειµένου

να

αντιπροσωπεύουν ορισµένα είδη ιδιοτήτων. Τα κυριολεκτικά δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως υποκείµενα ή ως κατηγορήµατα σε RDF εκφράσεις.
Ένας εναλλακτικός τρόπος να αναπαραστήσουµε ένα RDF είναι γράφοντας
κάθε πρόταση που προκύπτει, δηλαδή σε µορφή triples. Έτσι, το παρακάτω σχήµα
θα µπορούσε να γραφεί ως εξής:
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<http://www.example.org/index.html>
http://www.example.org/elements/1.1/creator
http://www.example.org/staffid/85740
<http://www.example.org/index.html>
http://www.example.org/terms/creation-date”August16,1999”
<http://www.example.org/index.html>
<http://purl.org/dc/elements/1.1/language>“en”.

Για µεγαλύτερη ευκολία αντί να γράφονται πλήρως τα URIs το RDF δίνει τη
δυνατότητα για χρήση των namespaces. Έτσι, έχοντας ορίσει τα namespaces
ex: http://www.example.org/
dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/
exterms : http://www.example.org/terms/
exstaff: http://www.example.org/staffid/

83

Εικόνα 5.2 Παράδειγµα RDF

Το παράδειγµα αυτό θα µπορούσε να γραφτεί ως εξής:

ex: index.html

dc: creator

exstaff: 85740.

ex: index.html

exterms:creation-date

“August 16, 1999”.

ex: index.html

dc :language

“en“.

Τέλος, το παραπάνω RDF θα µπορούσε να γραφεί σε µορφή RDF/XML, όπως
προαναφέραµε, ως εξής:

<?xml version=”1.0”?>
<rdf: RDF xmlns: rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns: exterms=” http://www.w3.org/terms/”>
<rdf: Description rdf: about=”http:// www.example.org/index.html”>
<exterms: creation-date> August 16, 1999</exterms: creation-date>
</rdf: Description>
</rdf: RDF>
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Τέλος, στο RDF είναι πιθανό να κάνουµε δηλώσεις για δηλώσεις. Για
παράδειγµα,
ο Grigoris believes that David Billington is the creator of the Web page
http://www.cit.gu.edu.au/~db
To RDF το επιτρέπει αυτό επιτρέποντας την χρήση ενός µηχανισµόυ
αναπαράστασης (reification mechanism). Η βασική ιδέα να εισάγουµε ένα
βοηθητικό αντικείµενο, ας πούµε belief1 και να το συσχετίσουµε σε κάθε ένα από
τα τρια µέρη της δήλωσης µέσω των ιδιοτήτων υποκείµενο (subject), κατηγόρηµα
(predicate) και αντικείµενο (object). Στο παραπάνω παράδειγµα το υποκείµενο του
belief1 είναι ο David Billington, το κατηγόρηµα είναι το creator και το αντικείµενο
είναι το http://www.cit.gu.edu.au/~db

5.4 RDF Schema (RDFs)
To πλαίσιο RDF παρέχει έναν τρόπο να εκφραστούν απλές εκφράσεις για
πόρους, χρησιµοποιώντας ονοµασµένες ιδιότητες και τιµές. Παρόλα αυτά, οι
κοινότητες χρηστών RDF χρειάζονται επίσης τη δυνατότητα να καθορίσουν το
λεξιλόγιο (όρους) που αυτοί σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν σε εκείνες τις
εκφράσεις και συγκεκριµένα να δείξουν ότι περιγράφουν συγκεκριµένα είδη ή
κατηγορίες πόρων και γι’ αυτό θα χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες ιδιότητες στην
περιγραφή εκείνων των πόρων. Για παράδειγµα, άνθρωποι ενδιαφερόµενοι για
την περιγραφή βιβλιογραφικών πόρων θα ήθελαν να περιγράψουν κατηγορίες
όπως ex:Book ή ex:MagazineArticle και να χρησιµοποιήσουν ιδιότητες όπως ex:
author, ex:title και ex:subject για να τις περιγράψουν. Το ίδιο το RDF δεν παρέχει
κανένα µέσο για τον προσδιορισµό κλάσεων και ιδιοτήτων. Αντί αυτού, τέτοιες
κλάσεις και ιδιότητες περιγράφονται ως ένας RDF λεξιλόγιο χρησιµοποιώντας
επεκτάσεις του RDF που είναι το RDF Schema ή RDFs.
To RDFs παρέχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να περιγράψει κανείς
τέτοιες κλάσεις και ιδιότητες και για να προσδιορίσει ποιες κλάσεις και ιδιότητες
αναµένονται να χρησιµοποιηθούν µαζί. Με άλλα λόγια, το RDF σχήµα παρέχει ένα
σύστηµα τύπων για RDF. Το σύστηµα αυτό για το RDFs είναι παρόµοιο κατά
κάποιον τρόπο µε τα συστήµατα τύπων των αντικειµενοστραφών γλωσσών
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προγραµµατισµού όπως η Java. Παραδείγµατος χάριν, το RDF σχήµα επιτρέπει
στους πόρους να είναι ορισµένοι ως στιγµιότυπα µιας ή περισσότερων κλάσεων.
Επιπλέον, επιτρέπει στις κλάσεις να είναι οργανωµένες µε έναν ιεραρχικό τρόπο.
Για παράδειγµα, µια κλάση ex:Dog µπορεί να οριστεί ως υποκλάση της ex:
Mammal που είναι υποκλάση της ex:Animal, σηµαίνοντας ότι οποιοσδήποτε
πόρος που είναι στιγµιότυπο της κλάσης ex:Dog είναι επίσης έµµεσα στιγµιότυπο
της κλάσης ex:Animal. Eντούτοις, οι κλάσεις και οι ιδιότητες του RDF είναι κατά
κάποιον

τρόπο

πολύ

διαφορετικές

από

τους

τύπους

των

γλωσσών

προγραµµατισµού. Η περιγραφή των RDF κλάσεων και ιδιοτήτων δεν
δηµιουργούν ένα καλούπι στο οποίο οι πληροφορίες πρέπει να ανήκουν, αλλά
παρέχουν πρόσθετη πληροφορία για τους πόρους RDF που περιγράφουν.
Ένα βασικό βήµα σε οποιοδήποτε είδος διαδικασίας περιγραφής είναι ο
προσδιορισµός των διαφόρων πραγµάτων που περιγράφονται. Το RDF σχήµα
αναφέρεται σε αυτά τα "πράγµατα" ως κλάσεις. Μια κλάση (class) αντιστοιχεί στη
γενική έννοια ενός τύπου ή µιας κατηγορίας, όπως την έννοια µιας κλάσης στις
αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού. Οι κλάσεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να αντιπροσωπεύσουν σχεδόν οποιαδήποτε κατηγορία
πράγµατος, όπως ιστοσελίδες, ανθρώπους, τύπους εγγράφων, βάσεις δεδοµένων
ή αφηρηµένες έννοιες. Οι κλάσεις στο RDFS περιγράφονται χρησιµοποιώντας
τους πόρους rdfs:Class και rdfs: Resource και τις ιδιότητες rdf:type και rdfs:
subClassOf.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να πούµε ότι παρόλο που το σύστηµα τύπων του
RDFS

είναι

παρόµοιο

µε

αυτό

των

αντικειµενοστραφών

γλωσσών

προγραµµατισµού, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε αρκετά σηµεία. Πρώτον, τo
RDF Schema, αντί να περιγράφει τις κλάσεις σαν να έχουν κάποιες συγκεκριµένες
ιδιότητες, περιγράφει τις ιδιότητες σαν να εφαρµόζονται σε συγκεκριµένους
πόρους κλάσεων ως πεδίο ορισµού ή πεδίο τιµών. Για παράδειγµα, αν είχαµε µια
κλάση Book µε ένα χαρακτηριστικό author και µια άλλη κλάση Software Module
που επίσης είχε χαρακτηριστικό author, αυτά τα δυο χαρακτηριστικά θα
θεωρούνταν διαφορετικά στην γλώσσα προγραµµατισµού. Με άλλα λόγια το πεδίο
δράσης ενός χαρακτηριστικού καθορίζεται µέσα στην κλάση που το ορίζει.
Αντίθετα, στο RDFS οι ιδιότητες είναι ανεξάρτητες και έχουν καθολικό πεδίο
δράσης (εκτός αν οριστούν να εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες κλάσεις
χρησιµοποιώντας το πεδίο ορισµού).
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Επιπλέον, οι ιδιότητες στο RDF µπορούν να κληρονοµηθούν σε αντίθεση µε τον
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. ∆ηλαδή οι
ιδιότητες µπορούν να κληρονοµούν χαρακτηριστικά από άλλες ιδιότητες
δηµιουργώντας έτσι µια ιεραρχία ιδιοτήτων, όπως και οι κλάσεις.
Τέλος, µια εξίσου σηµαντική διαφορά είναι ότι στο RDF τα στιγµιότυπα µιας
ιδιότητας είναι προαιρετικά. ∆ηλαδή είναι δυνατό να υπάρχει ένα στιγµιότυπο µιας
κλάσης χωρίς να υπάρχει στιγµιότυπο της ιδιότητας που εφαρµόζεται ως πεδίο
ορισµού. Για παράδειγµα, στον προγραµµατισµό, ένα στιγµιότυπο της κλάσης
Book δεν επιτρέπεται να µην έχει το χαρακτηριστικό author, και επίσης, εάν το
χαρακτηριστικό author έπαιρνε τιµές που είναι στιγµιότυπα της κλάσης Person, δε
θα επιτρεπόταν να µην έχει τιµή. Αντίθετα, το RDF παρέχει πληροφορία για το
σχήµα ως κάτι επιπρόσθετο χωρίς να επιβάλλει περιορισµούς στο πώς να
χρησιµοποιηθεί η πληροφορία αυτή [3].

5.5 Κατασκευή σχήµατος RDFS για την περιγραφή του πεδίου
εφαρµογής “Songs”
5.5.1 Σύντοµη περιγραφή του πεδίου εφαρµογής
Το πεδίο εφαρµογής που επιλέχτηκε για περιγραφή µε χρήση του RDF Schema
είναι το “Songs”. Το domain αυτό περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές, τα τραγούδια,
τους δηµιουργούς και ερµηνευτές τους, καθώς και τα µουσικά albums που τα
περιέχουν. Στην οντολογία, που καλύπτει το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής, οι
τίτλοι των τραγουδιών είναι κατανεµηµένοι σε κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος
µουσικής τους και την προέλευση των καλλιτεχνών που τα έχουν δηµιουργήσει.
Για τη συσχέτιση των τραγουδιών µε τους καλλιτέχνες και τα µουσικά albums
έχουν προβλεφτεί σχέσεις µεταξύ των αντίστοιχων οντοτήτων, ενώ στην
οντολογία περιλαµβάνονται και πρόσθετες πληροφορίες, όπως ηµεροµηνία
κυκλοφορίας των µουσικών albums, είδος των µουσικών albums (LP, CD singles,
music collections) κλπ.
Η κατασκευή της οντολογίας γίνεται µε στόχο να εξυπηρετηθούν οι παρακάτω
σκοποί:
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 Η διατήρηση ενός καταλόγου – ευρετηρίου τραγουδιών, τα οποία
συσχετίζονται µε τους δηµιουργούς και ερµηνευτές τους, καθώς και µε τα
µουσικά albums που τα περιέχουν.
 Η εύρεση συγκεκριµένων τραγουδιών από τον κατάλογο µε βάση τους
τίτλους τους, ή κάποιες άλλες πληροφορίες που είναι γνωστές γι αυτά (π.χ.
ο ερµηνευτής τους)
 Η εξαγωγή πληροφοριών για τα τραγούδια ή τις άλλες οντότητες που
διατηρούνται στην οντολογία, µε χρήση των κατάλληλων επερωτήσεων στη
βάση δεδοµένων των τραγουδιών.
Μερικές από τις εφαρµογές που µπορεί να έχει η κατασκευή µίας οντολογίας
που καλύπτει το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής είναι:
 Ο σχεδιασµός ενός µουσικού web site, στο οποίο ο επισκέπτης µπορεί να
αναζητήσει τραγούδια, οι πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτά.
 Η κατασκευή µίας “music library” ενός καταστήµατος που εµπορεύεται
δίσκους, στο οποίο οι υπάλληλοι και οι πελάτες µπορούν εύκολα και
γρήγορα να αναζητήσουν τα CDs, που περιέχουν κάποιο συγκεκριµένο
τραγούδι.
 Η οργάνωση των τραγουδιών που διαθέτει ένας µουσικός ραδιοφωνικός
σταθµός, και η γρήγορη εύρεση κάποιου τραγουδιού µε βάση τον τίτλο του
ή την κατηγορία που ανήκει
 Η οργάνωση µίας προσωπικής συλλογής τραγουδιών
 Η διοργάνωση ενός music-party

5.5.2 Περιγραφή ενός domain µε το RDF Schema
Η περιγραφή ενός πεδίου εφαρµογής (domain), το οποίο περιλαµβάνει
συγκεκριµένες έννοιες, καθώς και συσχετίσεις µεταξύ των εννοιών, µπορεί να γίνει
µε χρήση του RDF Schema. Με τη χρήση αυτού, µπορούν να οριστούν οι
κατάλληλες κλάσεις (και υποκλάσεις αυτών), στις οποίες αντιστοιχούνται τα
δεδοµένα του πεδίου πληροφοριών. Μπορούν, επίσης, να οριστούν κάποιες
σχέσεις που συνδέουν τις κλάσεις αυτές µεταξύ τους, και µε τον τρόπο αυτό να
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αναπαρασταθούν οι συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων τύπων δεδοµένων. Η
ιεραρχική οργάνωση των διαφόρων κλάσεων της οντολογίας, µε τη χρήση των
subclasses και subproperties (και η εκµετάλλευση της «κληρονοµικότητας» που
εξασφαλίζουν), βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση και µοντελοποίηση των
δεδοµένων του πεδίου εφαρµογής.
Μετά την δηµιουργία του RDF Schema, τα δεδοµένα του πεδίου εφαρµογής
που θέλουµε να περιγράψουµε, αντιστοιχούνται στις κατάλληλες κλάσεις. Τα
δεδοµένα συσχετίζονται µεταξύ τους µε σχέσεις που αποτελούν πραγµατώσεις
των σχέσεων που έχουν οριστεί στο RDF Schema, και κληρονοµούν τις ιδιότητες
των κλάσεων στις οποίες ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζεται µία βάση
δεδοµένων που υπόκειται στους κανόνες µε βάση τους οποίους είναι
κατασκευασµένο το RDF Schema. Στην περίπτωση κάποιων νέων δεδοµένων τα
οποία δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν σε καµία από τις υπάρχουσες κλάσεις, θα
πρέπει να δηµιουργηθούν νέες κλάσεις, και να συσχετιστούν αυτές µε τις ήδη
υπάρχουσες κλάσεις της οντολογίας.

5.5.3 Περιγραφή της οντολογίας
Οι τρεις βασικές κλάσεις της οντολογίας είναι (Εικόνα 5.3):
 Song (Τραγούδι)
 Artist (Καλλιτέχνης)
 Album (Μουσικό album)
Οι κλάσεις αυτές συνδέονται µε την κλάση των Literals, µέσω των σχέσεων
“has_title”,

“has_name”,

και

“has_title” αντίστοιχα.

Με

τον

τρόπο

αυτό

συσχετίζονται τα τραγούδια και τα µουσικά albums µε τους τίτλους τους και οι
καλλιτέχνες µε τα ονόµατά τους.
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Artist

Album

Song

domain

domain

domain

has_name

has_title

has_title
range
range

range
Literal

Εικόνα 5.3 Οι τρεις Βασικές Κλάσεις της Οντολογίας

Η κλάση των τραγουδιών έχει δύο βασικές υποκλάσεις (Εικόνα 5.4):
 Τα Ελληνικά τραγούδια
 Τα ξένα τραγούδια

Στο επίπεδο αυτό η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση την προέλευση των
τραγουδιών. Στα παρακάτω επίπεδα, οι κλάσεις αντιστοιχούν στα διάφορα είδη
µουσικής στα οποία αντιστοιχούν τα τραγούδια.
Η κλάση των Ελληνικών τραγουδιών, έχει τις υποκλάσεις (Εικόνα 5.4):
 Μοντέρνα
 Παραδοσιακά
Η κλάση των ξένων τραγουδιών, έχει τις υποκλάσεις (Εικόνα 5.4):
 Electronic
 Rock
 Rhythm & Blues
 Classical
 Jazz
 Reggae
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 Ethnic

Song

Ξένο
Ελληνικό
World Ethnic

Electronica

Μοντέρνο

Παραδοσιακό

Reggae

Rock

Jazz

Rhythm and
Blues
Classical
Music

Εικόνα 5.4 Υποκλάσεις της κλάσης “Song” και των κλάσεων «Ελληνικό» και «Ξένο»

Η κλάση των µοντέρνων Ελληνικών τραγουδιών έχει τις υποκλάσεις (Εικόνα 5.5):
 Ποπ
 Ροκ
 Έντεχνα
 Λαϊκά
 Ελαφρολαϊκά
 Παρατράγουδα
 ∆ιάφορα
Η κλάση των παραδοσιακών Ελληνικών τραγουδιών έχει υποκλάσεις (Εικόνα 5.5):
 Νησιώτικα
 Ρεµπέτικα
 ∆ηµοτικά
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Song

Ελληνικό

Παραδοσιακό

Μοντέρνο

Έντεχνο

Ποπ

∆ηµοτικό

Νησιώτικο

Λαϊκό

Ροκ

Ρεµπέτικο

Ελαφρολαϊκό

∆ιάφορα

Παρατράγουδα

Εικόνα 5.5:Υποκλάσεις των µοντέρνων και παραδοσιακών Ελληνικών τραγουδιών της
κλάσης Ελληνικά τραγούδια

Οι υποκλάσεις των διαφόρων υποκλάσεων των ξένων είναι αντίστοιχα (Εικ. 5.6)
Electronic:
 Techno
 House
 Trance
 Ambient
 Chill out
Rock:
 Rock & Roll
 Alternative
 Hard Rock
 Metal
 Punk
Rhythm & Blues:
 Rap
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 Soul
 Hip Hop
 Disco
 Funk

Jazz:
 Blues
 New Age
 Acid
World Ethnic:
 Latin
 French
 African
 Various

Song
Techno
Latin
House
Ξένο
French
Trance
World
Ethnic

Electronica
Ambient
Chill Out

African

Reggae

Rock

Various

Rock &
Roll

Jazz

Rhythm and
Blues

Alternative

Rap

Blues

Classical
Music

Hard Rock

Soul

New Age

Metal
Hip Hop
Acid
Punk

Disco

Funk

Εικόνα 5.6: Υποκλάσεις των υποκλάσεων των ξένων τραγουδιών
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Η κλάση Artist έχει τις εξής υποκλάσεις (Εικόνα 5.7):
 Τραγουδιστής
 Συνθέτης
 Στιχουργός
Η ίδια κλάση, µέσω της ιδιότητας «απαρτίζει» συνδέεται µε την κλάση band. Με
τον τρόπο αυτό καθορίζεται αν ένας καλλιτέχνης είναι solo, ή είναι στην ουσία ένα
µουσικό συγκρότηµα (Εικόνα 5.7).
Η κλάση Album έχει τις εξής υποκλάσεις (Εικόνα 5.7):
 LP
 CD Single
 Collection
Η ίδια κλάση, µέσω της ιδιότητας «ηµεροµηνία κυκλοφορίας» συνδέεται µε την
κλάση των ηµεροµηνιών (Εικόνα 5.7).

Song
range

range

Group / Solo

Ηµεροµηνία
κυκλοφορίας

απαρτίζει

domain

domain

Album

Artist

Συνθέτης

Τραγουδιστής

Ηµεροµηνία

Collection

LP

Στιχουργός

Cd single

Εικόνα 5.7: Υποκλάσεις των κλάσεων “Artist” και “Album”

Οι κλάσεις «Τραγουδιστής», «Στιχουργός», και «Συνθέτης», συνδέονται µε την
κλάση των τραγουδιών µε τις σχέσεις “song_by”, “written_by”, “composed_by”
αντίστοιχα (Εικόνα 5.8). Με τον τρόπο αυτό συσχετίζονται τα τραγούδια µε τους
ερµηνευτές, τους στιχουργούς και τους συνθέτες τους.
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Η κλάση “Artist” συνδέεται µε την κλάση “Album” µε τη σχέση “involves” (Εικόνα
5.8). Με τον τρόπο αυτό συσχετίζονται τα µουσικά albums µε τους συντελεστές
δηµιουργίας τους.
Τέλος, η κλάση “Song” συνδέεται µε την κλάση “Album” µε την σχέση “included”
(Εικόνα 5.8). Με τον τρόπο αυτό συσχετίζονται τα τραγούδια µε τα µουσικά
albums που τα περιέχουν [7].

Τραγουδιστής

domain

song_by
range

Artist

Στιχουργός

domain

written_by

range

Song

range
Συνθέτης

domain

composed_by
domain

range

domain
involves

range

included

Album

Εικόνα 5.8: Σχέσεις που συνδέουν τις βασικές κλάσεις της οντολογίας

Ο κώδικας του πεδίου εφαρµογής “Songs” βρίσκεται στο παράρτηµα A στο τέλος της
διπλωµατικής εργασίας.
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5.5.4 Περιορισµοί που επιβάλλει το RDF Schema
Η χρήση του RDF Schema για την περιγραφή της οντολογίας επιβάλλει
κάποιους περιορισµούς στη αναπαράσταση των δεδοµένων. Οι περιορισµοί
αυτοί, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνονται στο RDF Schema που
περιγράφηκε παραπάνω είναι οι εξής:


∆εν υπάρχει η δυνατότητα ορισµού disjoint classes. Έτσι, για παράδειγµα,
στο παραπάνω RDF Schema τα ελληνικά και τα ξένα τραγούδια ορίζονται
ως subclasses της κλάσης songs, αλλά όχι σαν disjoint classes. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα να µπορεί να δηλωθεί ένα τραγούδι ως instance τόσο της
κλάσης των ελληνικών, όσο και των ξένων τραγουδιών, ενώ κάτι τέτοιο
φυσικά δεν ισχύει στην πραγµατικότητα.



∆εν υπάρχει η δυνατότητα ορισµού ένωσης/διαταύρωσης (unions/
intersections). Έτσι, στο RDF Schema που περιγράψαµε, δεν µπορεί να
οριστεί ένα σύνολο που να αποτελείται από καλλιτέχνες που έχουν
εργαστεί τόσο στη σύνθεση, όσο και στη συγγραφή των στίχων ενός
τραγουδιού.



∆εν υπάρχει η δυνατότητα επιβολής περιορισµών πλήθους τιµών σε
properties. Αυτό, για παράδειγµα µας εµποδίζει να δηλώσουµε ότι ένα LP
περιέχει από 1 ως 100 τραγούδια, ή ότι ένα τραγούδι έχει ακριβώς ένα
όνοµα κλπ.



∆εν υπάρχει δυνατότητα ορισµού properties µε τοπική εµβέλεια. Αυτό, για
παράδειγµα, µας εµποδίζει να δηλώσουµε ότι τα τραγούδια που ανήκουν
στην κλάση της κλασικής µουσικής (υποκλάσης της κλάσης των
τραγουδιών), δεν έχουν στιχουργό και ερµηνευτή.



Τέλος, δεν µπορούν να δηλωθούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ορισµένων ιδιοτήτων, όπως η µεταβατικότητα (transition), η µοναδικότητα
(unique) και η αντιστροφή (inversion). Έτσι, για παράδειγµα:
o Ενώ ο singer είναι subclass του artist, και η property song_by έχει
ως domain το songs και ως range to singer, δεν µπορεί να δηλωθεί
ότι ένα instance του songs έχει ερµηνευτεί (song_by) από έναν
καλλιτέχνη (instance του artist).
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o ∆εν µπορεί να δηλωθεί ότι ένα album έχει µόνο µία ηµεροµηνία
κυκλοφορίας (date_of_release).
o Έστω ότι ορίζαµε κάποια property sings. Αυτή δεν θα µπορούσε να
δηλωθεί µέσα στο RDF Schema ότι είναι αντίστροφη της song_by.

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαµε πως είναι δυνατό µε την χρήση του RDF και του
RDF σχήµατος να µετατραπεί η πληροφορία σε σηµασιολογική, ώστε να είναι
επεξεργάσιµη από τις µηχανές.
Στο

κεφάλαιο

που

ακολουθεί

αναλύονται

κάποιες

εφαρµογές

του

Σηµασιολογικού Ιστού και κάποια διεθνή έργα.
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6
∆ιεθνή Έργα/Πεδία Εφαρµογής
του Σηµασιολογικού Ιστού

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι εφαρµογές του Σηµασιολογικού Ιστού και
κάποια

διεθνή

ερευνητικά

έργα.

Ορισµένες

από

τις

εφαρµογές

του

Σηµασιολογικού Ιστού είναι:


Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (eGoverment)



Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (eBusiness)



Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning)



Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)



Ηλεκτρονική Επιστήµη (eScience)



Περιβαλλοντική Νοηµοσύνη (Ambient Intelligence)



Σηµασιολογικό Πλέγµα (Semantic Grid)



Παράδοση περιεχοµένου (Content Delivery)

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται εκτενής ανάλυση σε κάποιες από τις
παραπάνω εφαρµογές.
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6.1 On-To-Knowledge
6.1.1 Εισαγωγή
Το On-To-Knowledge είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που ως σκοπό
είχε την κατασκευή ενός εργαλείου βασισµένου στις οντολογίες, το οποίο θα
βοηθούσε στην ανάπτυξη της διαχείρισης της γνώσης [19]. Το έργο αυτό είχε ως
στόχο την επίτευξη των παρακάτω αποτελεσµάτων:
 Ένα σύνολο από εργαλεία για τον χειρισµό της σηµασιολογίας των
πληροφοριών και την δυνατότητα προσπέλασης αυτών των πληροφοριών
από τους χρήστες.
 Την OIL, ένα επίπεδο εξαγωγής συµπερασµάτων βασισµένο στις
οντολογίες και το οποίο βρίσκεται πάνω από το δίκτυο.
 Μια συνδεόµενη µεθοδολογία και µία επικύρωση του εργαλείου µε βάση
βιοµηχανικές αναλύσεις υποθέσεων.
Το περιβάλλον µε το οποίο ο χρήστης θα µπορεί να επικοινωνεί µε τα εργαλεία
βασίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο πληροφοριακό επίπεδο, δεδοµένα που
έχουν χαλαρή δοµή, θα µπορούν να επεξεργαστούν αντίστοιχα για να εξαχθούν
χρήσιµα µετα-δεδοµένα για χρήση τους από τις µηχανές. Το µεσαίο επίπεδο
αναπαράστασης χρησιµοποιεί τα µετα-δεδοµένα που του παρέχονται από το
προηγούµενο επίπεδο και παρέχει τρόπους για επερωτήσεις πάνω σε αυτά,
δηµιουργία καινούργιων και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων δεδοµένων. Τέλος
στο υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανασύρει
και να αποκτήσει την γνώση που υπάρχει στο σύστηµα µε την βοήθεια
εξελιγµένων επερωτήσεων στα µετα-δεδοµένα.
Το έργο αυτό στηρίχτηκε κυρίως σε δυο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι
το µέγεθος των οντολογιών οι οποίες θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες για να
είναι συµβατό το εργαλείο µε την πραγµατικότητα. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά
το επίπεδο των χρηστών οι οποίοι δεν θεωρούµε ότι έχουν προηγούµενη εµπειρία
και µπορούν να είναι δύο ειδών: οι απλοί “πελάτες πληροφορίας” και οι παροχείς
πληροφορίας.

99

6.1.2 Συνεργάτες
Για την δηµιουργία του On-To-Knowledge συνεργάστηκαν πολλές εταιρίες και
ερευνητικά ιδρύµατα που σχετίζονται µε τον σηµασιολογικό ιστό.


ΒΤ: Εταιρία που επικεντρώνεται στην ανάκτηση πληροφορίας βασισµένη
σε πράκτορες και στην διαχείριση γνώσης



CognIT και Aidministrator: Εταιρίες µε ανεπτυγµένη τεχνολογία στην
εξαγωγή και την αναπαράσταση σηµασιολογίας σε µη-δοµηµένα και
ηµι-δοµηµένα δεδοµένα



Vrije Universiteit και AIFB: Πανεπιστήµια µε σηµαντικό ρόλο στην
διαχείριση γνώσης και στις οντολογίες



Swiss

Life:

Ερευνητική

οµάδα

πληροφοριακών

συστηµάτων

µε

ενασχόληση σε λύσεις για τεχνολογίες που αφορούν την πληροφορία


Enersearch: Παρέχει µια εξαιρετική περίπτωση ελέγχου για πραγµατικές
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη



OntoText lab: Εργαστήριο που ασχολείται µε την υλοποίηση και την
θεωρία γύρω από την επιστήµη της γνώσης

Οι συνεργάτες του έργου καλύπτουν τρεις ρόλους πολύτιµους για την
διεξαγωγή του έργου. Υπάρχουν συνεργάτες που προσφέρουν εργαλεία για την
υλοποίηση σηµαντικών στόχων του On-to-knowledge (ΒΤ, Swiss Life και
Enersearch), που αναλαµβάνουν την υλοποίηση µικρών εργαλείων ως κοµµάτια
του συνολικού έργου (CognIT και Aidministrator) και τέλος µεγάλα πανεπιστήµια
που προσφέρουν την γνώση και τεχνικές για την υλοποίηση του έργου µέσα από
την έρευνά τους (Virje Universiteit και AIFB).

6.1.3 Αρχιτεκτονική
Ένα βασικό παραδοτέο του έργου On-to-Knowledge είναι το σύνολο των
εργαλείων που αναλαµβάνει την διαχείριση της πληροφορίας. Αρκετοί συνεργάτες
υλοποίησαν ορισµένα εργαλεία βασισµένοι στις ιδέες που παρουσιάστηκαν κατά
την διάρκεια του έργου. Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν είχαν ως στόχο την
έξυπνη χρήση, υποστήριξη και πρόσβαση στην πληροφορία και στις πηγές της.
Στο σχήµα 6.1 φαίνεται η αρχική αρχιτεκτονική στην οποία στηρίχτηκε η
υλοποίηση του έργου και ακόµα φαίνονται τα βήµατα που καθορίζουν και την
λειτουργία του προγράµµατος. Επίσης στα κόκκινα κουτιά διακρίνονται οι εταιρίες
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που συνεργάζονται για το έργο και οι τοµείς στους οποίους εργάστηκαν ή
πρόσφεραν µε τα εργαλεία τους. Ο χρήστης αρχικά (1) αλληλεπιδρά µε το
σύστηµα θέτοντας µια ερώτηση και περιµένοντας να λάβει µια απάντηση. Η
ερώτηση αυτή καθώς και η απάντηση θέτονται υπό την µορφή όρων της
οντολογίας του συστήµατος, η οποία είναι εκφρασµένη στην γλώσσα OIL
(Ontology Inference Layer). Η επαφή µε τον χρήστη γίνεται µε αυτό τον τρόπο
δίνοντας το πλεονέκτηµα ο χρήστης να µην είναι αναγκασµένος να ασχολείται µε
τους όρους κάθε εγγράφου ξεχωριστά αλλά µόνο µε µία γενική οντολογία. Στο
επόµενο βήµα (2) η ερώτηση του χρήστη µεταφράζεται σε γλώσσα βασισµένη
στην RDF για την προσπέλαση των δεδοµένων στην θεµελιώδη βάση. Στο τρίτο
βήµα (3) η µηχανή επερωτήσεων αναλαµβάνει να απαντήσει την ερώτηση
ανασύροντας από την βάση τα απαραίτητα δεδοµένα. Για την καταχώρηση των
δεδοµένων απαιτείται

η

εξαγωγή

µετα-δεδοµένων από

διάφορες

πηγές

πληροφορίας. Γι’ αυτό το λόγο όλη η πληροφορία σχολιάζεται µε την χρήση
ειδικών εργαλείων (4) και τα µετα-δεδοµένα καταχωρούνται στην βάση
δεδοµένων. Τέλος µετά την εύρεση της απάντησης από την µηχανή επερωτήσεων
της RDF, η απάντηση στέλνεται στον χρήστη (5 και 6) αφού πρώτα µεταφραστεί
σε έννοιες της οντολογίας.
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Σχήµα 6.1 Αρχιτεκτονική του On-to-Knowledge

Στο σχήµα 6.2 φαίνεται η τεχνική αρχιτεκτονική του τελικού έργου µε τα εργαλεία
που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίησή του. Το σχήµα αυτό µοιάζει αρκετά µε
το σχήµα 6.1 αφού σε αυτό στηρίχτηκε. Τα περισσότερα εργαλεία που φαίνονται
στο σχήµα αναλύονται παρακάτω.
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Σχήµα 6.2 Τεχνική Αρχιτεκτονική του On-to-Knowledge

RDFferret: Το εργαλείο αυτό συνδυάζει την αναζήτηση σε πλήρες κείµενο µε την
αναζήτηση µε την βοήθεια της RDF. Το RDFferret µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν
µια µηχανή αναζήτησης του ∆ικτύου, εισάγοντας όρους ευρετηριασµού ή µία
ερώτηση σε φυσική γλώσσα και παίρνοντας σαν αποτέλεσµα µία λίστα από
συνδέσµους σε σελίδες που περιέχουν τις απαντήσεις στην ερώτηση. Η τεχνική
αυτή ευρετηριασµού και ανάκτησης της γνώσης έχει σχεδιαστεί επίσης µε σκοπό
την χρήση γνώσης ενός συγκεκριµένου πεδίου που βρίσκεται σε µορφή
οντολογιών που ορίζονται από το RDF σχήµα. Το RDFferret διαχειρίζεται RDF
πόρους οι οποίοι µπορεί να είναι είτε Web σελίδες είτε κοµµάτια από τέτοιες
σελίδες. Από τους πόρους αυτούς το εργαλείο αντλεί κάποιους συγκεκριµένους
όρους που αφορούν είτε το περιεχόµενο του πόρου είτε πληροφορία για την δοµή
αυτού του πόρου και της οντολογίας. Μέσα από τους δείκτες που υπάρχουν
καταχωρηµένοι, το RDFferret προσπαθεί να αντλήσει τους κατάλληλους RDF
πόρους που είναι σχετικοί µε την ερώτηση του χρήστη. Ο χρήστης έχει επίσης την
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει και κριτήρια πάνω στα γνωρίσµατα των πόρων
που του επιστρέφονται ως απάντηση για να κάνει την αναζήτηση πιο
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εξειδικευµένη. Στο σχήµα 6.3 µπορούµε να δούµε την επιφάνεια όπου ο χρήστης
ρωτάει µια ερώτηση χρησιµοποιώντας τους όρους “George Miller” και το εργαλείο
επιστρέφει ένα σύνολο από ταιριαστές απαντήσεις.

Σχήµα 6.3 Το εργαλείο RDFferret

OntoShare: Το εργαλείο αυτό καθιστά δυνατή την αποθήκευση της καλύτερης
πιθανής πληροφορίας σε µορφή οντολογίας και την αυτόµατη διασπορά αυτής της
πληροφορίας στους ενδιαφερόµενους χρήστες. Αυτή η διασπορά επιτυγχάνεται
και συντελείται µε την δυνατότητα ψαξίµατος και εύρεσης µέσα στην οντολογία της
πληροφορίας που είναι σχετική µε την ερώτηση που θέτουµε. Το εργαλείο αυτό
παρέχει µία διαµοιραζόµενη δοµή για την αποθήκευση της γνώσης και µία κοινή
γλώσσα για την επικοινωνία µεταξύ οµάδων χρηστών.
Spectacle: Το εργαλείο αυτό ασχολείται µε την παρουσίαση της πληροφορίας µε
την βοήθεια των οντολογιών. Η πληροφορία που παρέχεται µέσα από τις
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οντολογίες, όπως οι κλάσεις και τα γνωρίσµατα που έχουν κάποια δεδοµένα,
χρησιµοποιούνται για να µπορέσει ο χρήστης να εξερευνήσει το περιεχόµενο της
βάσης. Το περιβάλλον εύρεσης συνδέεται άµεσα µε τους σκοπούς που µπορεί να
έχει µια πληροφορία, όπως η αγορά ενός προϊόντος ή η εύρεση ενός αντικειµένου,
και έτσι ο χρήστης είναι πιο εύκολο να αναζητήσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Το
περιβάλλον αυτό περιέχει τα εξής:
• Περιεχόµενο: συγκεκριµένο περιεχόµενο που χρειάζεται για την επίτευξή του
ένας στόχος.
• Περιπλάνηση: η απαραίτητη περιπλάνηση που αποκαλύπτει µια πληροφορία.
• Σχεδιασµός: ο σχεδιασµός που επιδεικνύει το περιεχόµενο.
Τα τρία αυτά κοµµάτια είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, αφού για παράδειγµα ένα
περιεχόµενο µπορεί να εντοπιστεί µε την βοήθεια διαφορετικών περιπλανήσεων.
Ο χρήστης αποκτάει πρόσβαση σε διαφορετικά περιβάλλοντα εύρεσης ανάλογα
µε την πληροφορία που ψάχνει. Το εργαλείο Spectacle χωρίζεται σε τρία µέρη:
• Τον server, ο οποίος αναλαµβάνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα
περιβάλλοντα εύρεσης.
• Τις βιβλιοθήκες για την δηµιουργία των περιβαλλόντων εύρεσης.
• Ένα γραφικό user interface για την δηµιουργία µικρών περιβαλλόντων εύρεσης.
OntoEdit: Το εργαλείο αυτό δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να επιθεωρήσει, να
ψάξει, να αλλάξει και να ταξινοµήσει οντολογίες. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται
η αξιοποίηση των οντολογιών και η συντήρησή τους. Η µοντελοποίηση των
οντολογιών µε την βοήθεια του OntoEdit γίνεται στο θεωρητικό επίπεδο
χρησιµοποιώντας µια γλώσσα αναπαράστασης ή συγκεκριµένα GUI’s που
αναπαριστούν όψεις (views). Το θεωρητικό µοντέλο της οντολογίας αναπαρίσταται
εσωτερικά µε την βοήθεια ενός οντολογικού µοντέλου, το οποίο µπορεί να
καθοριστεί από διαφορετικές γλώσσες αναπαράστασης γνώσης. Στο σχήµα 6.4
βλέπουµε

ένα

στιγµιότυπο

οθόνης

από

το

εργαλείο

OntoEdit.
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Σχήµα 6.4 Το εργαλείο OntoEdit

Ontology Middleware Module (OMM): Το εργαλείο αυτό υποστηρίζει µια
προγραµµατιστική διασύνδεση που βοηθάει στην πρόσβαση στην γνώση και
αναλαµβάνει θέµατα όπως:
 ∆ιάφορες εκδόσεις των οντολογιών.
 Θέµατα ασφάλειας, που λύνονται µε τον ορισµό προφίλ χρηστών και
δηµιουργία οµάδων για τον έλεγχο των δικαιωµάτων πρόσβασης και
αλλαγής των δεδοµένων.
 Αναζήτηση σε οντολογίες και µετα-δεδοµένα, µε την βοήθεια ορισµού µεταγνωρισµάτων σε οντολογίες και σε ξεχωριστές έννοιες και ιδιότητες.
 Πρόσβαση µέσω ενός αριθµού από πρωτόκολλα (HTTP, RMI, CORBA και
SOAP).
Η χρήση αυτής της διασύνδεσης έχει ως σκοπό την εξαγωγή γνώσης και την
αυτόµατη ολοκλήρωση των οντολογιών.
LINRO: Το εργαλείο αυτό παρέχει πρόσθετες λογικές υπηρεσίες µε σκοπό τον
εµπλουτισµό της λειτουργικότητας που παρέχει το SESAME. Το εργαλείο
προσθέτει τις περισσότερες από τις κλασικές λογικές υπηρεσίες για περιγραφική
λογική, όπως realization και retrieval.
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Sesame: Το Sesame είναι ένα σύστηµα για την συνεχή αποθήκευση RDF
δεδοµένων και πληροφορίας σχήµατος. Παράλληλα προσφέρει δυνατότητα για
επερωτήσεις στα αποθηκευµένα δεδοµένα και ένα αφαιρετικό επίπεδο πάνω από
το χώρο αποθήκευσης µε την βοήθεια ενός API. Το API αυτό παρέχει την
δυνατότητα στο Sesame να µπορεί να µεταφερθεί πάνω από οποιοδήποτε χώρο
αποθήκευσης αρκεί να υποστηρίζει την αποθήκευση RDF πόρων. Επίσης το
Sesame έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί µε µικρά προγράµµατα για την
διαχείριση των RDF πόρων µέσω αυτού του API. Το Sesame περιέχει µία µηχανή
επερωτήσεων που βασίζεται στην γλώσσα RQL (RDF Query Language). Τα
δεδοµένα επεξεργάζονται µόλις γίνουν διαθέσιµα κάτι που δίνει την δυνατότητα
για διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων. Η τωρινή έκδοση του Sesame
υποστηρίζει την επικοινωνία του συστήµατος µόνο µέσω HTTP πρωτοκόλλου,
αλλά για µελλοντική δουλειά είναι η υποστήριξη και άλλων πρωτοκόλλων.
CORPORUM toolset (OntoExtract και OntoWrapper): Το σύνολο εργαλείων
της CORPORUM χρησιµοποιείται στο επίπεδο εξαγωγής της πληροφορίας από
κείµενα γραµµένα σε φυσική γλώσσα και από δεδοµένα τα οποία είναι µη
δοµηµένα. Οι δύο λειτουργίες που καλούνται να υλοποιήσουν τα εργαλεία αυτά
είναι η ερµηνεία των κειµένων αυτών και η εξαγωγή συγκεκριµένης πληροφορίας
από τα κείµενα αυτά. Η πρώτη λειτουργία γίνεται αυτόµατα από τα εργαλεία που
παρέχει η CORPORUM, η δεύτερη όµως προϋποθέτει συµµετοχή του χρήστη, ο
οποίος ορίζει κάποιους επιχειρησιακούς κανόνες για την εξαγωγή πληροφορίας
από πίνακες, καταλόγους ή ιστοσελίδες. Περισσότερη δουλειά έχει γίνει πάνω
στην πρώτη λειτουργία µε την ερµηνεία της πληροφορίας τόσο σε συντακτικό όσο
και σε σηµασιολογικό επίπεδο. Το σύστηµα της CORPORUM εξάγει ως
αποτέλεσµα ένα σύνολο συµβολικών αναπαραστάσεων γνώσης που περιέχουν
σηµασιολογικές

δοµές,

οντολογίες,

περιλήψεις

κειµένων

και

αυτόµατα

παραγόµενο θησαυρό όρων από τα κείµενα που παίρνει ως είσοδο. Η εξαγόµενη
πληροφορία εκφράζεται σε RDF(S)/DAML+OIL, µε βάση τα µετα-δεδοµένα της
Dublin

Core,

και

στέλνεται

ως

είσοδο

στο

σύστηµα

της

Sesame.

107

6.1.4 Βιοµηχανικές Αναλύσεις Υποθέσεων
Συγκεκριµένες βιοµηχανικές περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία
και την δοκιµασία του εργαλείου του On-To-Knowledge. Αυτές οι περιπτώσεις
χρησιµοποιήθηκαν και για να ελεγχθεί το σύστηµα σε πραγµατικές καταστάσεις
και να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατά του.
∆ύο από αυτές τις αναλύσεις υποθέσεων τις ανέλαβε η εταιρία Swiss Life. Η
πρώτη αφορούσε το πρόβληµα της εύρεσης σηµαντικών κοµµατιών κειµένου
µέσα σε ένα µεγάλο σε µέγεθος κείµενο του International Accounting Standard
(IAS) που αποτελούνταν από 1000 ιστοσελίδες περίπου. Το κείµενο αυτό
χρησιµοποιούνταν από λογιστές και περιείχε πολύ συγκεκριµένη ορολογία. Με την
βοήθεια του εργαλείου OntoExtract δηµιουργήθηκε µια οντολογία που αφορούσε
το κείµενο και που αποτελούνταν από 1500 έννοιες συνδεδεµένες µε 47000
σηµασιολογικούς συνδέσµους. Το σύστηµα βοηθούσε τον χρήστη προσφέροντάς
του όρους σχετικούς µε την ερώτησή του για να διαλέξει το είδος των απαντήσεων
που θα λάβει.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ένα σύστηµα διαχείρισης των επιδεξιοτήτων
συγκεκριµένων ατόµων. Το σύστηµα αποτελούνταν από 800 έννοιες µε διάφορα
γνωρίσµατα και µε ιεραρχία ειδίκευσης των εννοιών αυτών. Η οντολογία που
δηµιουργήθηκε βοηθάει στην εύρεση του κατάλληλου ατόµου µε βάση τα
προσόντα που θέτει ο χρήστης στο σύστηµα.
Μια τελευταία ανάλυση υπόθεσης έγινε από την εταιρία EnerSearch AB και
αφορούσε την επικύρωση της αξίας του έργου µε βάση της ανάγκες µιας
πραγµατικής εταιρίας. Η υπόθεση αυτή αφορούσε πολλές πηγές διασκορπισµένες
σε διάφορες εταιρίες και την αναζήτηση κάποιας γνώσης µε βάση ερωτήσεις
ελεύθερου κειµένου και όχι µε συγκεκριµένους όρους. Κάθε ιστοσελίδα
σχολιαζόταν µε συγκεκριµένους όρους τους οποίους χρησιµοποιούσε το σύστηµα
για την εύρεση της γνώσης. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο RDFferret
για τον σχολιασµό ελεύθερων κειµένων και το εργαλείο Spectacle για την
δυνατότητα λήψης και ψαξίµατος των αποτελεσµάτων οργανωµένα σε θεµατικές
ενότητες.
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6.2 Σηµασιολογικός Ιστός & E-Learning
6.2.1 Ορισµός E-Learning
Οι L. Stojanovic., S. Staab and R. Studer λένε ότι το e-Learning είναι «η
έγκαιρη

εκπαίδευση»,

της

οποίας

«ο

εξατοµικευµένος

χαρακτήρας,

η

κατανοησιµότητα και το δυναµικό περιεχόµενο σε πραγµατικό χρόνο ενισχύουν
την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης» (L. Stojanovic, S. Staab, R. Studer,
[eLearning based on the Semantic Web]) [10].

O D. Stockley δίνει έναν πιο τεχνικό ορισµό και λέει ότι το e-Learning είναι «η
παράδοση ενός προγράµµατος µάθησης ή εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά µέσα» και
αναφέρεται ότι «το e-Learning αφορά στη χρήση κάποιου υπολογιστή ή άλλης
µηχανής κατάλληλων να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό» (D. Stockley, E-learning
Definition and Explanation (Elearning, Online Training, Online Learning ) [11].

6.2.2 Απαιτήσεις του e-Learning
Ο παραδοσιακός τρόπος µάθησης µπορεί να χαρακτηριστεί ως έχων
κεντρικοποιηµένες λειτουργίες, έλλειψη προσωπικού χαρακτήρα και «γραµµική»,
στατική λειτουργία. Είναι γνωστό ότι στην παραδοσιακή διαδικασία µάθησης
υπάρχει µια κεντρική αρχή, ο καθηγητής/επόπτης, που µεταδίδει τη δική του
γνώση στο κοινό, η οποία είναι ίδια για όλους και φυσικά επιλέγεται από το
διδάσκοντα. Κάποιοι που έχουν µελετήσει το µοντέλο αυτό ισχυρίζονται ότι είναι
εν γένει ακριβό, αργό στην απόδοσή του και δεν επικεντρώνεται στις πραγµατικές,
ατοµικές ανάγκες. Αναµφίβολα όµως το µοντέλο αυτό έχει επιβιώσει και αποδώσει
επί αιώνες στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Ωστόσο, το περιβάλλον της γνώσης είναι εν φύσει δυναµικό και νέες
προκλήσεις προβάλλουν στη γνωστή µαθησιακή διαδικασία. Στο βαθµό που αυτή
αδυνατεί να ανταπεξέλθει, έρχεται το e-Learning ως ένας κατανεµηµένος,
προσωπικός, ευέλικτος και δυναµικός τρόπος µάθησης. Στον πίνακα που
ακολουθεί συνοψίζεται η σύγκριση των δυο «ανταγωνιστικών», πλέον, τρόπων
µάθησης και οι βελτιώσεις που επιτυγχάνει ο δεύτερος (e-Learning) επί του
πρώτου.
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Τοµέας

Παραδοσιακή µάθηση

e-Learning

∆ιανοµή γνώσεων

Προ-αποφασισµένη από το
διδάσκοντα (push)
Προϋποθέτει τις ανάγκες του
ακροατηρίου
Γραµµική, µε καθορισµένη
πρόοδο των γνώσεων

Ο µαθητευόµενος αποφασίζει για
την ύλη του (pull)
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες που
εντοπίζει
Μη γραµµική, επιτρέπει απ’
ευθείας
πρόσβαση
σε
οποιοδήποτε κοµµάτι γνώσης
Συνεχής, η µάθηση δε σταµατάει
ποτέ

Ανταπόκριση
Πορεία

Πρόοδος

Αρχή
Εξατοµίκευση

Προσαρµοστικότητα

∆ιακριτή, συγκεκριµένα
κοµµάτια γνώσης, συνήθως
αυτοτελή
Κεντρικοποιηµένη, µόνη αρχή
ο διδάσκων
Μαζικός τρόπος παροχής
γνώσεων σε όλο το
ακροατήριο
Στατική, το περιεχόµενο της
γνώσης δεν ανανεώνεται
συχνά

Κατανεµηµένη, διδάσκων και
διδασκόµενος συναποφασίζουν
Προσωποποιηµένη, σχεδιασµένη
για
τις
ανάγκες
κάθε
µαθητευόµενου
∆υναµική, το περιεχόµενο της
γνώσης αλλάζει σύµφωνα µε την
εµπειρία του µαθητευόµενου

Πίνακας 1: Σύγκριση παραδοσιακού τρόπου µάθησης & e-Learning

Η τεχνολογία του Σηµασιολογικού Ιστού θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη του περιβάλλοντος E-Learning.

6.2.3 Σηµασιολογικός Ιστός και e-Learning
Η παραπάνω αρχιτεκτονική φαίνεται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του eLearning. Ως ιδέα λειτουργεί ως εξής: η οντολογία παρέχει το υπόβαθρο για να
µπορούν να γίνουν σηµασιολογικές επερωτήσεις και πλοήγηση στα δεδοµένα που
περιγράφουν οι RDF και XML, µε τη βοήθεια εργαλείων µάθησης.
Στην πραγµατικότητα, ο Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
πλατφόρµα υλοποίησης ενός συστήµατος e-Learning και να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε πώς τα χαρακτηριστικά του
Σηµασιολογικού Ιστού ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις του e-Learning που φαίνονται
στον Πίνακα 1.
Καταρχήν, µέσω του Σηµασιολογικού Ιστού, το υλικό προς µάθηση διανέµεται
και µπορεί να συνδεθεί µε οντολογίες, για να διαµορφώσει εξειδικευµένο για το
χρήστη περιβάλλον, σχετικό µε τα ενδιαφέροντά του. Η δυνατότητα αυτή
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εξυπηρετεί την απαίτηση για διανοµή πληροφορίας ατοµικά στον εκπαιδευόµενο,
µε ύλη που εκείνος ορίζει και που αυτή ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του.
Επιπλέον, οι πράκτορες του Ιστού δίνουν τη δυνατότητα για επερωτήσεις που
αφορούν σε ετερόκλητα τµήµατα της πληροφορίας. Αυτή, δηλαδή, δεν παρέχεται
µε «γραµµικό» τρόπο σε συνέχειες, αλλά η πρόσβαση γίνεται σε διάφορα τµήµατά
της. Η δυνατότητα αυτή σε ένα περιβάλλον e-Learning προσφέρει το πλεονέκτηµα
της γρήγορης και επικεντρωµένης στην ουσία µάθησης και δεδοµένου ότι αυτή θα
ανανεώνεται συνεχώς, ο εκπαιδευόµενος επιτυγχάνει συνεχή πρόοδο. Τα
παραπάνω αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον Ιστό, ως βασική
προϋπόθεση λειτουργίας του e-Learning, που σηµαίνει ότι ο τρόπος λειτουργίας
δεν είναι κεντρικοποιηµένος, αλλά κατανεµηµένος. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις
σχέσεις αυτές:

Απαιτήσεις

e-Learning

Σηµασιολογικός Ιστός

∆ιανοµή γνώσεων

Ο µαθητευόµενος
αποφασίζει για την ύλη του
(pull)
Ανταποκρίνεται στις
ανάγκες που εντοπίζει
Μη γραµµική, επιτρέπει απ’
ευθείας πρόσβαση σε
οποιοδήποτε κοµµάτι
γνώσης
Συνεχής, η µάθηση δε
σταµατάει ποτέ
Κατανεµηµένη, διδάσκων
και διδασκόµενος
συναποφασίζουν
Προσωποποιηµένη,
σχεδιασµένη για τις ανάγκες
κάθε µαθητευόµενου

Το υλικό συγκεντρώνεται
κατόπιν επερωτήσεων

Ανταπόκριση
Πορεία

Πρόοδος
Αρχή

Εξατοµίκευση

Προσαρµοστικότητα

∆υναµική, το περιεχόµενο
της γνώσης αλλάζει
σύµφωνα µε την εµπειρία
του µαθητευόµενου

Το υλικό παρέχεται µέσω
προφίλ χρήστη
Πλοήγηση στις
πληροφορίες του
ενδιαφέροντος του χρήστη
Η βάση των πληροφοριών
ανανεώνεται
Αναγκαία η αλληλεπίδραση
χρήστη-συστήµατος
Ο χρήστης αναζητεί
πληροφορίες και η
οντολογία συνδέει το
πληροφοριακό υλικό µε τις
συγκεκριµένες αναζητήσεις
του
Όλα τα παραπάνω!

Πίνακας 2: e-Learning & Σηµασιολογικός Ιστός
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6.2.4 Πρότυπα E-Learning
Έως τώρα, αναφερθήκαµε στη στενή σχέση µεταξύ της εξάπλωσης του
Σηµασιολογικού ∆ικτύου και της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning). Εντούτοις, οι διάφορες e-Learning εφαρµογές θα πρέπει να
ακολουθούν

κάποιους

διαλειτουργικότητα,

η

κανόνες,

ώστε

προσβασιµότητα

να
και

επιτυγχάνεται
η

η

διάρκεια,

επαναχρησιµοποίηση

η
του

µαθησιακού περιεχοµένου. Έτσι, σύντοµα έγινε προφανές ότι ο ορισµός
προτύπων είναι απαραίτητος. Τα πρότυπα e-Learning µεταδεδοµένων αποτελούν
τυπικές περιγραφές των περιγραφικών όρων που χρησιµοποιούνται για το
σηµασιολογικό σχολιασµό εκπαιδευτικού υλικού όλων των ειδών. Ένα e-learning
πρότυπο µπορεί είτε να αναφέρεται στη δοµή ενός αντικειµένου µάθησης (µε τη
χρήση µεταδεδοµένων) είτε στο διαµοιρασµό του περιεχοµένου µέσω της χρήσης
διαλειτουργικών Μοντέλων ∆οµής Περιεχοµένου (Content Structure Models).
Η διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για πρότυπα οδήγησε στον ορισµό µίας
πληθώρας προταθέντων από ευρέως γνωστούς οργανισµούς και/ή ιδρύµατα:


IMS (Instructional Management System)



ARIADNE

(Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution

Network for Europe)


DC (Dublin Core)



IEEE/LOM (Institute of Electrical and Electronic Engineers/Learning Object
Metadata)



ADL/SCORM

(Advanced Distributed Learning/Sharable Content Object

Reference Model)


AICC

(Aviation Industry CBT Committee), όπου CBT στη θέση του

Computer Based Training)
Η πλειονότητα των προτύπων σχετίζονται µεταξύ τους (όπως φαίνεται και στο
σχήµα που ακολουθεί).
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Σχήµα 6.5: ∆ια-σχέσεις προτύπων

Τέλος, κάποια πρότυπα για µοντελοποίηση της δοµής περιεχοµένου είναι τα
παρακάτω:


AICC



SCORM Content Structure Format (CSF)



IMS CP Information Model

6.2.5 Γλώσσα κωδικοποίησης
Η πλειονότητα των προτύπων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή, χρησιµοποιούν
ως γλώσσα κωδικοποίησης των περιγραφών (specifications) την XML (IEEE
LOM, IMS, SCORM). Η χρήση της RDF ευνοεί τη δια-λειτουργικότητα µεταξύ των
προτύπων. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο µοναδικό µοντέλο αποθήκευσης που
χρησιµοποιείται για διαφορετικούς τύπους δεδοµένων και σχηµάτων. Επίσης,
σύνηθες πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν τυποποιηµένοι τρόποι κωδικοποίησης
και διανοµής λεξιλογίων (vocabularies). Με την RDF λύνονται όσα προβλήµατα
σχετίζονται µε τα λεξιλόγια, καθώς αυτά αποτελούν θεµελιώδες τµήµα της RDF
Schema περιγραφής. Σηµαντικό είναι και το ότι καθίσταται απλούστερη η
επαναχρησιµοποίηση

µεταδεδοµένων.

Ο

ορισµός

µετα-µεταδεδοµένων

οποιουδήποτε βαθµού είναι εξίσου εύκολος µε τον ορισµό απλών µεταδεδοµένων.
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6.3 Σηµασιολογικός Ιστός και Νοµική
Αναζητώντας ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε νοµικά θέµατα του
Σηµασιολογικού ∆ικτύου στο ∆ιαδίκτυο, είναι αναπόφευκτο να µη συναντήσει
κανείς το site και την δουλειά του Ευρωπαϊκού προγράµµατος OntoWeb (Εικόνα
6.6) , ενός project σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού βασισµένου
σε οντολογίες για την διαχείριση γνώσης και για εφαρµογές ηλεκτρονικού
εµπορίου [12].

Εικόνα 6.6: Κεντρική σελίδα του site του OntoWeb

Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο µε κονδύλια της
Κοινωνίας της Πληροφορίας και απασχολεί ερευνητές από πολλά ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια, όπως το πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ, της Μπολόνια, του Turin
(Φλωρεντία), της Ρώµης, του Μάαστριχ, του Λίβερπουλ, του Παρισιού και πολλών
άλλων.
Ο τοµέας του OntoWeb που ασχολείται µε έρευνα σε νοµικά θέµατα του
Σηµασιολογικού

∆ικτύου

είναι

το

Legal

Ontologies

Working

Group.

Ο

συγκεκριµένος τοµέας έχει ως στόχο:

114



τη

συλλογή

των

ήδη

υπαρχόντων

νοµικών

οντολογιών

(θεωρητικές

περιγραφές, εννοιολογικά µοντέλα, λεπτοµερείς τυπικές οντολογίες, πρακτικές
οντολογίες, XML ή RDF standards κ.λπ.).


την επαφή των σχετιζόµενων ανθρώπων.



τη διατήρηση µιας κοινής στρατηγικής εµπλουτισµού των νοµικών οντολογιών.



τη δηµιουργία κοινού πυρήνα βιβλιοθήκης Οντολογιών (core legal ontology), η
οποία θα απαιτεί:
 τη συντακτική, σηµασιολογική και εννοιολογική ενοποίηση των υπαρχόντων
οντολογιών
 τη χρήση υπαρχόντων πηγών ως κινήτρων για κοινή συµφωνία
δηµιουργίας εννοιών πυρήνα (core)
 την εναρµόνιση των ενοποιηµένων οντολογιών.
Οι βασικές οντότητες που χαρακτηρίζουν µια νοµική οντολογία είναι: οι

πράκτορες (συµπεριλαµβανοµένων ανθρώπων και οργανισµών), οι ενέργειες
(σκόπιµες συµπεριφορές), οι περιορισµοί και οι καταστάσεις (ευθύνες, προθέσεις,
σχέσεις) των πρακτόρων σε µια ενέργεια µε βάση κάποιους περιορισµούς. Οι
κλάσεις των πρακτόρων, των ενεργειών και των περιορισµών είναι disjoint µεταξύ
τους. Η γενική περιγραφή του προηγούµενου µοντέλου παρουσιάζεται σχηµατικά
στο ακόλουθο σχήµα (Εικόνα 6.7), όπου σαν πεδίο υλοποίησης της νοµικής
οντολογίας χρησιµοποιείται το παράδειγµα του ποινικού δικαίου της ∆ανίας.
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Εικόνα 6.7: Γενικό µοντέλο της οντολογίας.

Υπό την αιγίδα του Legal Ontology Working Group έχουν ξεκινήσει αρκετά
ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διαφορετικές επιδιώξεις και
προσανατολισµούς.

6.3.1 ∆υσκολίες στην κατασκευή µίας νοµικής οντολογίας
Η κατασκευή µίας νοµικής οντολογίας µε σκοπό την διευκόλυνση ανάκτησης
πληροφορίας από ένα τεράστιο domain έχει αρκετές δυσκολίες. Οι πιο σηµαντικές
από αυτές είναι:


∆ιαφωνίες των νοµικών σε θέµατα, όπως για το:
o αν µία νοµική έννοια είναι στην ουσία µέρος µίας άλλης.
o αν µία νοµική έννοια υφίσταται σε διαφορετικά νοµικά subdomains.



∆ιαφοροποιήσεις ως προς τον ορισµό νοµικών εννοιών.
Οι ορισµοί των περισσότερων νοµικών εννοιών διαφοροποιούνται στο
χρόνο, αλλά και µεταξύ των διαφόρων νοµικών. Είναι δύσκολο να δοθεί
ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για καθεµία από τις νοµικές έννοιες.



∆υσκολία στην αναγνώριση νοµικών όρων.
Στο νοµικό πεδίο, σε αντίθεση µε τα περισσότερα άλλα, είναι δύσκολο
να αναγνωριστούν οι όροι του. Σχεδόν όλα τα πράγµατα του κόσµου
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µπορούν να αναγνωριστούν σαν πράγµατα που σχετίζονται µε το νόµο.
Για παράδειγµα, το «µαχαίρι» µπορεί να θεωρηθεί νοµικός όρος, µε την
έννοια του φονικού όπλου.


Λεξικά φαινόµενα, όπως η συνωνυµία ή η πολυσηµία. Παρά του ότι έχει
ειπωθεί ότι στο νοµικό πεδίο δεν υπάρχουν αυστηρές συνωνυµίες, ωστόσο
υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ όρων, που σε µερικές περιπτώσεις τείνουν
προς τη συνωνυµία.

6.3.2 e-Court Project
Το e-Court project είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που απασχολεί
ανθρώπους από τον ακαδηµαϊκό, τον κυβερνητικό και το βιοµηχανικό τοµέα. Το
πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος για την
απόκτηση οπτικοακουστικών καταθέσεων σε αίθουσες δικαστηρίων, για την
αρχειοθέτηση των νοµικών εγγράφων, την εξόρυξη πληροφοριών και τη
συγχρονισµένη οπτική, ακουστική ή γραπτή διεξαγωγή συσκέψεων. Αρωγός της
προσπάθειας είναι το πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ, το οποίο είναι ο κύριος
υπεύθυνος της ανάπτυξης και χρήσης των νοµικών οντολογιών του συστήµατος.
Το πρόγραµµα e-Court εισάγει την τεχνολογία της πληροφορίας στις ευρωπαϊκές
αίθουσες δικαστηρίων και συγκεκριµένα στην οργάνωση των οπτικοακουστικών
πρακτικών στων δικαστικών συνεδρίων και των εγγράφων τους. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει:


Οπτικό/ηχητικό/γραφικό συγχρονισµό των δεδοµένων µε τα πρακτικά της
δίκης



Εξελιγµένη εξόρυξη πληροφορίας. Στατιστικές τεχνικές συνδυαζόµενες µε
ευρετηριασµό και δεικτοδότηση βασισµένα σε οντολογίες



∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων. Έγγραφα πολυµέσων (audio & video clips,
text, pictures) που υποστηρίζουν αποδοτική ανάκτηση µέρους αυτών



Οντότητες διαχείρισης της ροής εργασίας, που ορίζουν και διαχειρίζονται
κανόνες διαµοιρασµού σχετικών πληροφοριών



∆ιαχείριση θεµάτων ασφαλείας.

Ο ρόλος των οντολογιών στους ερευνητικούς σκοπούς του προγράµµατος
υποστηρίζει:
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Εξόρυξη πληροφορίας. Η πιο δηµοφιλής χρήση θα είναι η ανάκτηση
εγγράφων. Ο θησαυρός οντολογιών του e-Court θα χρησιµοποιηθεί για:
 Εξειδίκευση ή επέκταση επερωτήσεων.
 Μετάφραση των επερωτήσεων. Κυρίως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
στη µετάφραση νοµικών όρων των επερωτήσεων στους αντίστοιχους
της επιθυµητής γλώσσας.
 Οµαδοποίηση του συνόλου των απαντήσεων. Το τυπικό πρόβληµα
στην αναζήτηση πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο είναι πως το πλήθος των
επιστρεφόµενων εγγράφων µπορεί να είναι υπερβολικά µεγάλο και
ανοµοιογενές.

Με

τη

χρήση

όρων-κλειδιών,

το

σύνολο

των

απαντήσεων µπορεί να ταξινοµηθεί µε βάση τη σχετικότητα και την
ερµηνεία των όρων της επερώτησης.


Παραγωγή Μετα-∆εδοµένων. Οι οντολογίες περιέχουν γενικές έννοιες,
ενώ τα νοµικά έγγραφα, ως πιο συγκεκριµένα, µπορούν να θεωρηθούν
στιγµιότυπα αυτών. Έτσι, οι οντολογίες είναι κατάλληλες για σηµασιολογική
περιγραφή (meta-data description) των αποθηκευµένων εγγράφων και
γεγονότων. Οι οντολογίες του e-Court χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
µέτα-δεδοµένων µε δύο τρόπους:
 Document annotation (tagging). Έγγραφα, σηµαντικά κοµµάτια των
εγγράφων ή εµφανίσεις λέξεων µε πολύτιµη νοµική αξία θα
σχολιάζονται ή θα µαρκάρονται µε XML tags, όχι µόνον για τη
βελτίωση της αναζήτησης και του ευρετηριασµού, αλλά και σαφέστερη
εννοιολογική και γραφική δοµή του κειµένου.
 Οι οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για την
κατασκευή των µορφών των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων των
εγγράφων που περιέχονται στο πρόγραµµα e-Court.

Τα δεδοµένα στις ακροάσεις των ποινικών δικαστηρίων και στα αντίστοιχα
έγγραφα ποικίλουν. Υπάρχουν τα νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε τις
κατηγορίες, οι επίσηµες νοµικές διαδικασίες (έρευνα, διαδικαστικά θέµατα του
δικαστηρίου), τα πρότυπα των δικαστικών εγγράφων, οι ακροάσεις (διάλογοι,
ερωταποκρίσεις). Επιπρόσθετα, µεγάλο µέρος των πρακτικών µιας δίκης
περιλαµβάνει περιγραφές των γεγονότων: ιστορίες που διαθέτουν δοµή αίτιουαποτελέσµατος κ.λ.π. Όλα αυτά τα θέµατα δεν µπορούν να περιγραφούν από µία
οντολογία. Για το λόγο αυτό και αναπτύχθηκε ένα πλήθος ειδικευµένων
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οντολογιών. Για να αποφευχθεί µια ασυνάρτητη σύνδεση µεταξύ τους και να
δηµιουργηθεί µια οµοιόµορφη προσέγγιση στη χρήση αυτών των οντολογιών
αναπτύχθηκε επίσης και ένας πυρήνας νοµικής οντολογίας (core legal ontology).
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6.3.3 e-Power Project
(European Program for an Ontology based Working Environment for Regulations and
Legislation (e-Power))

Το e-Power είναι ένα πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας υπό την
αιγίδα του Πέµπτου Πλαισίου (“Fifth Framework”). Ενεργοποιήθηκε το Σεπτέµβριο
του 2001 µε στόχο την ολοκλήρωση του τον Αύγουστο του 2003, µε
χρηµατοδοτήσεις που αγγίζουν τα 2 εκατοµµύρια Ευρώ. Το πρόγραµµα e-Power
σκοπό είχε µία πρόταση διαχείρισης γνώσης παρέχοντας µεθόδους και εργαλεία
που αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την ποιότητα της υπάρχουσας νοµοθεσίας.
Επιπρόσθετα,

επιδίωκε

να

επιτύχει

διαφάνεια

στη

διευθέτηση

της

συνταξιοδότησης των µελλοντικών ηλικιωµένων πολιτών. Θα αναπτυχθούν
εργαλεία που υποβοηθούν στην εναρµόνιση των κανονισµών συνταξιοδότησης.
Παρέχοντας εύκολη πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου σε πληροφορίες ζωτικής
σηµασίας, το πρόγραµµα θα συνεισφέρει στην οµοιόµορφη κοινωνική περιγραφή
των πολιτών. Το e-Power σταδιακά θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών και την ολοκλήρωση της διαδικτυακής
αγοράς.
Το πρόγραµµα e-Power στοχεύει να επιτύχει, ανάµεσα σε άλλους, τους εξής
στόχους:


Ανάπτυξη µιας µεθόδου και υποστηρικτικών εργαλείων, µε τα οποία η
υπάρχουσα νοµοθεσία θα µπορεί να µεταφραστεί σε τυπικούς και
επίσηµους όρους, ικανούς να αναγνωριστούν και να χρησιµοποιηθούν από
υπολογιστικά συστήµατα.



Ανάπτυξη ενός pension server για τους Ευρωπαίους πολίτες, µε τον οποίο
θα

είναι

ικανοί

να

αναλύουν

τους

δικούς

τους

κανονισµούς

συνταξιοδότησης.
Καθώς το πρόγραµµα θα εφαρµόσει την ίδια µέθοδο τόσο στο Βελγικό όσο και
στο ∆ανικό νοµοθετικό σύστηµα, θα είναι ικανό να συγκρίνει τους δύο τύπους
νοµοθεσιών και να αναλύσει τις διαφορές τους.
Ένας περαιτέρω στόχος είναι να κάνει την περιοχή αυτή διάφανη όχι µόνο για
τους πολίτες, αλλά για παράδειγµα και για τα ασφαλιστικά ιδρύµατα που
παρέχουν συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Η Ολλανδία προτίθεται να ανοίξει την
αγορά συνταξιοδότησης σε ξένες εταιρίες, µε δεδοµένο όµως να πληρούν
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ορισµένες συνθήκες. Οι αναλύσεις των µεθόδων του e-Power θα παρέχουν
πολύτιµη βοήθεια σε τέτοιου είδους απαιτήσεις και, µε τον τρόπο αυτό, θα
παρέχεται ένα όργανο, µε το οποίο θα παρακάµπτονται δια-συνοριακά εµπόδια
για τις εταιρίες παροχής συντάξεων.
Το πρόγραµµα e-Power έχει φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και για
το λόγο αυτό έχουν ήδη αναπτυχθεί ορισµένα από τα παραδοτέα του. Ως ένα
παράδειγµα παραδοτέου αναφέρουµε την πρόταση του προγράµµατος για την
επικύρωση και την εύρεση ανωµαλιών στη σύνταξη νοµικών πλαισίων.
Οι ανωµαλίες στη νοµοθεσία έχουν άµεσα αποτελέσµατα στην εφαρµογή του
νόµου και στη σωστή λειτουργία των οργανισµών. Όργανα για τον εντοπισµό
ανωµαλιών είναι ικανά να αναπτυχθούν αποφεύγοντας έτσι ερµηνείες των νόµων
που µπορεί να οδηγήσουν σε διχογνωµίες και άλλες διαφορές. Οι µέθοδοι του ePower υποστηρίζουν τη µεταγλώττιση της νοµοθεσίας σε τυπικά και επίσηµα
µοντέλα, που θα αποτελέσουν είσοδο για συστήµατα αυτόµατης αιτίασης
(automated-reasoning support systems). Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα πρωτότυπο για
τον

εντοπισµό

ανωµαλιών

στη

σύνταξη

της

νοµοθεσίας.

Αυτό

το

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα υποστηρίζει τον εντοπισµό λαθών ή ελλείψεων στα
αρχικά στάδια της διαδικασίας σύνταξης από το νοµοθέτη, βελτιώνοντας έτσι την
ποιότητα των νόµων.
Σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο ανωµαλιών που χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες
(Πίνακας 3): τις συντακτικές, τις σηµασιολογικές και τις πραγµατικές ανωµαλίες. Οι
τελευταίες απαιτούν περαιτέρω έρευνα και δεν εισήχθησαν στο αρχικό µοντέλο
του προγράµµατος. Ως συντακτικές ανωµαλίες χαρακτηρίζονται καταστάσεις
όπως ελλιπής ολοκλήρωση της σύνταξης του νοµοσχεδίου (αδιέξοδοι, ελλιπείς ή
απρόσιτοι κανόνες), ασυµφωνία (αλληλοσυγκρουόµενοι κανόνες), κυκλικότητα
(κυκλικοί κανόνες) και πλεονασµοί (κανόνες µε πλεονασµούς, περιττοί έλεγχοι if
συνθηκών). Αντίστοιχα, οι σηµασιολογικές ανωµαλίες περιλαµβάνουν την ύπαρξη
περιττών

συνωνύµων

(που

σηµασιολογικά

προδίδουν

την

παρουσία

πλεονασµών), οµωνύµων (παρουσία αµφιβολιών και ασαφών ερµηνειών) και
αοριστιών (ασαφείς όροι και προτάσεις).
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Πίνακας 3 Πλαίσιο ανωµαλιών

Το υπάρχον µοντέλο είναι ικανό να εντοπίσει συντακτικές ανωµαλίες
χρησιµοποιώντας

αιτιολογικούς

κανόνες

γνώσης

και

πλαίσια

εξαγωγής

συµπεράσµατος. Οι ανωµαλίες που σηµειώνει το µοντέλο είναι πιθανές
ανωµαλίες, καθώς εναπόκειται στο νοµοθέτη η σύνταξη του νοµοσχεδίου. Τα
πλαίσια εξαγωγής συµπερασµάτων εµπεριέχουν γνώση σχετικά µε ολόκληρη τη
διαδικασία αιτιολόγησης, όπως αρχικές καταστάσεις, στόχους κ.λ.π. Με τη γνώση
αυτή κατασκευάζεται µια τοπολογία πιθανών µονοπατιών απόφασης (decision
paths). Αυτά αξιολογούνται µε στόχο τον εντοπισµό ανωµαλιών. Μία πιθανή
ασάφεια, για παράδειγµα, συναντάται όταν δύο διαφορετικά µονοπάτια απόφασης
έχουν την ίδια αρχική και τελική κατάσταση.
Το εργαλείο που έχει αναπτυχθεί ως τώρα έχει και ορισµένες αδυναµίες. Οι
σηµασιολογικές αδυναµίες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν µε ακρίβεια σε
σχέση µε τις συντακτικές. Η πιο σηµαντική αδυναµία όµως είναι η µη δυνατότητα
υποστήριξης επικύρωσης (κάνοντας έλεγχο περιπτώσεων ενάντια στους κανόνες
της βάσης γνώσης). Μια τέτοια προσθήκη στη λειτουργικότητα του µοντέλου µε
ικανότητες προσοµοίωσης αποτελεί ένα σχέδιο για το µέλλον.

6.3.4 EPI-SPARK
Το πρόγραµµα EPI-SPARK (Enhanced Protection of IPR by Streamlined
Provision of Access to Regulatory Knowledge) έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη
ενός Πράκτορα Νοµικών Πληροφοριών (Legal Information Software Agent - LISA),
ενός ευφυή πράκτορα για την παροχή νοµικών πληροφοριών σχετικά µε την
κυριότητα πνευµατικών δικαιωµάτων (Intellectual Property Rights - IPR) [13].
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Ένα συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό σύγχρονης οικονοµικής δραστηριότητας
απαρτίζεται από εµπορικές συναλλαγές µε χρήση πνευµατικών δικαιωµάτων. Για
την επιτυχία της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµα και στις πιο
παραδοσιακές αγορές τα πνευµατικά δικαιώµατα θα πρέπει να προστατευθούν,
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποκλειστική χρήση των
πρωτότυπων εφαρµογών. Για να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο το πρόγραµµα EPISPARK θα δηµιουργήσει ένα δικτυακό τόπο ηλεκτρονικού εµπορίου για την
παρακολούθηση γρηγορότερων, φθηνότερων και περισσότερο ουσιαστικών IPR
υπηρεσιών,

ευρωπαϊκών

κυρίως.

Έτσι,

θα

δοθεί

η

δυνατότητα

αποτελεσµατικότερου συναγωνισµού της Ευρώπης στην παγκόσµια οικονοµική
αγορά. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι LISA θα έχουν τη δυνατότητα
να χειρίζονται 100% των επερωτήσεων, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από ένα σύνολο 50 τυποποιηµένων µορφών επερωτήσεων επιλεγµένων
από τα αρχεία του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών (Patent Agency) και 95% από άλλες
νοµικές IPR επερωτήσεις.
Οι στόχοι θα επιτευχθούν µε τη στοιχειοθέτηση µιας υψηλού επιπέδου
πραγµατογνωµοσύνης σε ορισµένους βασικούς τεχνολογικούς τοµείς:
-Εξόρυξη και κωδικοποίηση πληροφορίας. Αυτή είναι µια τεχνολογία φυσικής
γλώσσας

που

εφοδιάζει

άλλες

εφαρµογές

εξόρυξης

εξειδικευµένων

πληροφοριών από δοµηµένα κείµενα φυσικής γλώσσας.
-Πράκτορας Νοµικών Πληροφοριών (LISA).

Όλοι

οι µηχανισµοί

που

σχετίζονται µε την αποθήκευση και την πρόσβαση νοµικών γνώσεων,
απαραίτητων

για

την

απάντηση

των

IPR

ερωτήσεων.

Ο

LISA

θα

κατασκευαστεί µε την εξειδίκευση µιας ήδη υπάρχουσας οντολογίας του
συγκεκριµένου IPR πεδίου και την αναπαράσταση της νοµικής γνώσης ως
έναν «δεοντολογικό φορµαλισµό»2, που θα επιτρέψει ακριβή ανάκτηση όλων,
και µόνο αυτών, των σχετικών νοµικών πληροφοριών που χρειάζονται για να
σχηµατιστεί η απάντηση στις κατάλληλες επερωτήσεις.

2. Ένας δεοντολογικός φορµαλισµός είναι µια επέκταση της κλασσικής λογικής µε την προσθήκη τελεστών που
αναπαριστούν δικαιώµατα, υποχρεώσεις, απαγορεύσεις κ.λπ.).
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6.3.5 MetaLex
Το Metalex αποτελεί µία πρόταση για ένα XML πρότυπο για τις νοµικές πηγές
της Ολλανδίας. Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο των projects E-POWER, e-COURT.
Την ανάπτυξη του προτύπου έχουν αναλάβει το Τµήµα Computer Science & Law
του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ σε συνεργασία µε το Dutch Tax and Customs
Administration (DTCA). Προς το παρόν εστιάζεται πάνω στην Ολλανδική
νοµοθεσία: στον Ολλανδικό νόµο του 2001 για τη φορολογία των εισοδηµάτων,
και στον Ολλανδικό ποινικό κώδικα του 1881. Ο τελικός στόχος, ωστόσο, είναι να
καλύψει όλες τις υπάρχουσες νοµοθεσίες.
Ο σκοπός δηµιουργίας του προτύπου είναι να δηµιουργηθεί ένα γενικό και
επεκτάσιµο πλαίσιο εργασίας για την κωδικοποίηση σε XML της δοµής και του
περιεχοµένου των νοµικών εγγράφων. Το πρότυπο αποτελείται από πολλαπλά
σχήµατα που υποστηρίζουν διαφορετικές γλώσσες. ∆ιαφέρει από τα υπάρχοντα
σχήµατα µετα-δεδοµένων για νοµικά έγγραφα στο ότι είναι language-independent,
και στο ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει επιπρόσθετες στις υπηρεσίες αναζήτησης και
παρουσίασης, χρήσεις της XML [14].

6.4 Σηµασιολογικος Ιστός & Ηλεκτρονικό Εµπόριο
6.4.1 Εισαγωγή
Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε
υψηλούς ρυθµούς αλλαγής, εξαρτάται σηµαντικά από το πόσο αποδοτικά
αποκτούν, διατηρούν, ανταλλάσσουν και έχουν πρόσβαση στη γνώση τους και από
το πόσο µπορούν να µεταφέρουν την κατάλληλη πληροφορία στον κάθε
διαφορετικό πελάτη ή επιχειρηµατία την ίδια ώρα. Εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης
και της επίδρασης του Internet, πολλοί οργανισµοί διασκορπίζονται γεωγραφικά µε
αυξανόµενο ρυθµό. Τέτοιοι οργανισµοί χρειάζονται διαχείριση γνώσης και
κατάλληλα εργαλεία που θα ενθαρρύνουν τους χρήστες να καταλαβαίνουν την
γνώση και θα ενισχύουν την συνεργασία καθώς συλλαµβάνουν, αναπαριστούν και
ερµηνεύουν τους πόρους των γνώσεων των οργανισµών τους.
Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί σηµαντικά από τα προϊόντα
και κυρίως από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η ανάπτυξη του µεγάλου
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φάσµατος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συµβάλλει στο αυξανόµενο διεθνές εµπόριο
προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυνατότητα της ανακάλυψης, της ερώτησης και της
ανταλλαγής γνώσης είναι βασικό για το Business-to-Business (Β2Β) και για το
Business-to-Customer (B2C) Ηλεκτρονικό Εµπόριο. O Σηµασιολογικός Ιστός θα
είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτόµατες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
σηµασιολογικές περιγραφές. Αυτές οι περιγραφές θεωρούνται ως βασικός
παράγοντας-κλειδί για την επίλυση προβληµάτων που προέρχονται από τον
σηµερινό παγκόσµιο ιστό. Οι οντολογίες και τα µεταδεδοµένα θα αποτελέσουν
κυρίαρχο στοιχείο και σηµαντικό ρόλο στις εφαρµογές του Ηλεκτρονικού εµπορίου
[15].

6.4.2 Ο Σηµασιολογικός Ιστός υποστηρίζει το Β2Β (Business-to-Business)
κύκλο φάσεων του Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Σε αυτήν την παράγραφό, θα παρουσιάσουµε τον κύκλο ζωής της Β2Β
(Business-to-Business) αλληλεπίδρασης Ηλεκτρονικού Εµπορίου και πως ο
Σηµασιολογικός Ιστός θα µπορεί να υποστηρίξει µια γλώσσα περιγραφής
υπηρεσίας που θα χρησιµοποιηθεί στο κύκλο φάσεων του Ε-Commerce. Με την
χρήση DAML+OIL, µια γλώσσα περιγραφής υπηρεσίας επαρκώς εκφραστική και
ευέλικτη έχει δηµιουργηθεί για να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο στις διαφηµίσεις
(advertisements),

άλλα

και

στα

matchmaking

ερωτήµατα,

σε

προτάσεις

διαπραγµάτευσης (negotiation proposals) και σε συµφωνίες (agreements).

6.4.2.1 Στάδια Κύκλου Ζωής
Το Lifecycle (Στάδια Κύκλου Ζωής) µοντέλο, που θα παρουσιάσουµε µας βοηθά
να κατανοήσουµε την αλληλεπίδραση που λαµβάνει χώρα ανάµεσα σε επιχειρήσεις
που χρησιµοποιούν το Ηλεκτρονικό εµπόριο. Το µοντέλο περιλαµβάνει τον κύκλο
ζωής µιας αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα µέρη και έχει τα
παρακάτω στάδια:


Matchmaking: Ένας έµπορος εντοπίζει άλλους εµπόρους που θα µπορεί
πιθανότατα να συνεργαστεί µαζί τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την βοήθεια
των διαφηµίσεων (advertisements).
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∆ιαπραγµατεύσεις (Negotiations): Ο έµπορος έρχεται σε διαπραγµάτευση
µε ένα ή περισσότερους από τους πιθανούς συνεργάτες-επιχ/τίες για να δει
αν µπορούν να συµφωνήσουν σε κοινούς αποδεκτούς όρους.



∆ηµιουργία Συµφωνίας (Contract formation). Η συµφωνία καταγράφεται σε
ένα συµβόλαιο.



Πραγµατοποίηση

Συµβολαίου

(Contract

fulfillment):

Τα

τµήµατα

πραγµατοποιούν την συναλλαγή σύµφωνα µε τις παραµέτρους που
ορίστηκαν στο συµβόλαιο. Η συναλλαγή θα παρακολουθείται και τα τµήµατα
θα ειδοποιοιηθούν εάν κάποια συµπεριφορά παρατηρηθεί έξω από τους
επιτρεπόµενους όρους.
Για να γίνει το πλαίσιο αποδοτικό και αυτόµατο, η αλληλεπίδραση στα στάδια του
κύκλου πρέπει να τυποποιηθεί από τις βιοµηχανίες που την χρησιµοποιούν. Η
τυποποίηση πρέπει να λάβει χώρα σε τρία επίπεδα:


Κριτήρια για επιχειρηµατικές οντολογίες που περιγράφουν αγαθά, υπηρεσίες
και συµβόλαια στα πλαίσια της εµπορικής ανταλλαγής. Με αυτό τον τρόπο
όταν ένας έµπορος χρησιµοποιεί ένα σετ µε όρους για να περιγράψει ένα
δεδοµένο αγαθό, ένας άλλος έµπορος θα µπορεί µε βεβαιότητα να το
ερµηνεύσει σωστά.



Κριτήρια για τον ορισµό της µορφής των διαφηµίσεων, των προτάσεων, των
συµβολαίων και άλλων δοµών που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της
αλληλεπίδρασης B2B. Αυτές οι προδιαγραφές (standards) θα ορίσουν την
σύνταξη αυτών των δοµών (constructs), µε την σηµασιολογία να ορίζεται
από τις οντολογίες. Συνεπώς, αυτές οι προδιαγραφές (standards) χρειάζεται
να µην είναι επιχειρηµατικά ορισµένες.



Προδιαγραφές που ορίζουν τα πρωτόκολλα µε τα οποία έµποροι συνηθίζουν
να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κατά την διάρκεια των διαφορετικών φάσεων
του κύκλου ζωής του B2B. Αυτά καθορίζουν τα µηνύµατα που στέλνονται
πίσω και εµπρός περιέχοντας τις προδιαγραφές δοµών που περιγράφτηκαν
παραπάνω.

Το ARPA (Active Resource Protection Agent) έργο (project) διαµοιρασµού
γνώσης ήταν το πρώτο που αντιµετώπισε αυτά τα θέµατα προδιαγραφών.
Επίσης, η Ontolingua παρέχει ένα εργαλείο για τον ορισµό οντολογιών µε
προδιαγραφές (standard ontologies). H KIF (Knowledge Interchane Format) µια
γλώσσα για την αναπαράσταση της γνώσης και η KQML (Knowledge Query and
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Manipulation Language) ένα σετ από µηνύµατα για την ανταλλαγή της
πληροφορίας. Ο FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) πράκτορας
(agent), µια προσπάθεια standardization έχει ορίσει µια γλώσσα µηνύµατος και
πρωτόκολλα για την διεξαγωγή B2B ανταλλαγών, όπως για παράδειγµα
δηµοπρασίες. Ενώ κάποιες από τις ιδέες που αναπτύχθηκαν είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές (όπως η ιδέα της διαφήµισης και των διευκολύνσεων (facilitators)), δεν
παρέχουν κατάλληλα στοιχεία για να ορίσουν τις δοµές του Ηλεκτρονικού
Εµπορίου.
Στις επόµενες παραγράφους εστιάζουµε την προσοχή µας στα πρώτα δυο
στάδια του κύκλου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου που αναφέρθηκαν παραπάνω:
Matchmaking και ∆ιαπραγµάτευση (Negotiation). Επιπρόσθετα, περιγράφονται
διαφορετικά πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

6.4.2.2 Matchmaking
Matchmaking είναι η διαδικασία µε την οποία πιθανοί συνεργάτες-έµποροι
ενηµερώνονται για την ύπαρξη των άλλων εµπόρων. Ένας αγοραστής που θέλει
να αγοράσει κάτι πρέπει να εντοπίσει πιθανούς πωλητές. Οι απαιτήσεις των
αγοραστών µπορεί αρχικά να µην είναι πλήρως ορισµένες και η υπηρεσία
παροχών πρέπει να µπορεί να παρέχει ένα φάσµα υπηρεσιών. Η φάση του
Matchmaking στόχο έχει να παρέχει στον αγοραστή (ή στον παροχέα υπηρεσιών)
µια λίστα πιθανών πωλητών κάθε µια µε µερικώς οριζόµενη περιγραφή. Η
περιγραφή περιλαµβάνει σετ πιθανών υπηρεσιών που ο παροχέας µπορεί να
προσφέρει, τα οποία ενδιαφέρουν τον πωλητή. Χρησιµοποιώντας την ιδέα των
πρακτόρων, παρουσιάζεται µια λίστα παραδειγµάτων που χρησιµοποιούν
διαφορετικά πρωτόκολλα για να το πραγµατοποιήσουν:
1. Ένας αγοραστής µεταδίδει τις απαιτήσεις του σε όλους τους πράκτορες στο
σύστηµα ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε ενός. Αυτοί οι πράκτορες
απαντούν στον πωλητή µε το τι µπορούν να προσφέρουν. Αυτό το
πρωτόκολλο χρησιµοποιείται στην αρχή του contract Net Negotiation
Protocol.
2. Όταν ένας παροχέας υπηρεσιών συµµετέχει στην κοινότητα πρακτόρων, ή
τροποποιεί τις δυνατότητες του, µεταδίδει τις προδιαγραφές της υπηρεσίας
που προσφέρει σε όλους τους πράκτορες. Όταν ένας agent επιθυµεί να
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χρησιµοποιήσει µια υπηρεσία, επικοινωνεί µε εκείνους τους πράκτορες για
να δει απλά τις ανάγκες τους.
3. Η κοινότητα πρακτόρων έχει ένα κεντρικό πράκτορα υπηρεσιών, που
παρέχει υπηρεσία yellow pages. Οι παροχείς υπηρεσιών στέλνουν στον
κεντρικό πράκτορα διαφηµίσεις, που αποτελούνται από περιγραφές των
υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι πωλητές αποστέλλουν ερωτήµατα και
λαµβάνουν λίστα παροχών που µπορούν πιθανότατα να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις τους. Το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration
Business Directory) παρέχει ένα απλό παράδειγµα µιας τέτοιας υπηρεσίας.
4. Μια κοινότητα πρακτόρων µπορεί να έχει περισσότερους παροχείς
υπηρεσιών, κάθε ένας να ειδικεύεται σε πληροφορία για µια δεδοµένη κλάση
υπηρεσιών. Ο πωλητής µπορεί να επικοινωνήσει µε τον παροχέα
υπηρεσιών, αν γνωρίζουν µε ποιον ή να επικοινωνήσει µε τον µοναδικό
“meta-facilitator”, που θα µπορεί κατάλληλα να δροµολογήσει το ερώτηµα.
Όπως είναι φανερό, διαφορετικά πρωτόκολλα µπορεί να είναι κατάλληλα σε
διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα µε το µήνυµα. Συνεπώς, δεν πρέπει να
φτιάχνουµε ένα µοναδικό πρωτόκολλο για όλα τα συστήµατα πρακτόρων.
Αντίθετα, µπορεί να επιτραπεί η επιλογή από µια ποικιλία τέτοιων πρωτοκόλλων
και να ορίσουµε ρόλους που είναι κοινοί σε αυτούς. Οι ορισµοί πρωτοκόλλου
καθορίζουν πως η πληροφορία αποθηκεύεται και πως κατάλληλα µηνύµατα
περνάνε για να έχουν πρόσβαση. Οι ορισµοί ρόλων καθορίζουν πως η
πληροφορία εµφανίζεται, γίνεται προσβάσιµη και χρησιµοποιείται.

6.4.2.3 Negotiation
Το στάδιο της διαπραγµάτευσης της αλληλεπίδρασης Ηλεκτρονικού Εµπορίου
του κύκλου ζωής οδηγεί την αφηρηµένη υπηρεσία ορισµού από το στάδιο του
matchmaking σε µια ξεκάθαρη συµφωνία µεταξύ των δυο τµηµάτων. Η
διαπραγµάτευση µπορεί να είναι one-to-one, one-to-many, ή many-to-many και
σαν αποτέλεσµα διαφορετικά
πραγµατοποιήσουν.
ανταλλαγή

των

Τα

πρωτόκολλα

πρωτόκολλα

µηνυµάτων

που

έχουν σχεδιαστεί

διαπραγµάτευσης

λαµβάνουν

χώρα

για

να

καθορίζουν

στην

διάρκεια

το
την
της

διαπραγµάτευσης.
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Τα one-to-one πρωτόκολλα περιλαµβάνουν τα shop-front (Βιτρίνες Μαγαζιών),
όπου ο πωλητής απλά προσφέρει ένα αγαθό σε µια τιµή και στη συνέχεια γίνεται
παζάρι µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Τα Οne-to-many πρωτόκολλα
περιλαµβάνουν τις Αγγλικές δηµοπρασίες, Ολλανδικές δηµοπρασίες, Contract
Net. Τα many-to-many πρωτόκολλα περιλαµβάνουν τα συνεχόµενα Double
Auction και τα Call auction.
Σε

κάθε

περίπτωση

υπάρχουν

τουλάχιστον

διαπραγµάτευσης (negotiation participants) που

δυο

συµµετέχοντες

προσπαθούν

να

κάνουν

συµφωνία µεταξύ τους. Επιπλέον, υπάρχει τουλάχιστον ένας negotiation host,
υπεύθυνος για να επιβάλλει τους όρους της διαπραγµάτευσης και να βεβαιώσει
ότι όλα πάνε οµαλά. Πριν ξεκινήσει η διαπραγµάτευση, τα συµµετέχοντα µέρη
έχουν συµφωνήσει στο περίπου για το είδος της διαπραγµάτευσης (συνήθως σαν
αποτέλεσµα της διαδικασίας matchmaking). Εποµένως, τίθεται περιορισµός στις
παραµέτρους και στις τιµές που που θα διαπραγµατευτούν, το οποίο ονοµάζεται
πρότυπο διαπραγµάτευσης (negotiation template). Το πρότυπο διαπραγµάτευσης
αναφέρεται σε µια κοινή οντολογία που είναι αποδεκτή από όλους τους
συµµετέχοντες της διαπραγµάτευσης. Ορίζει ένα σχήµα για έγκυρες προτάσεις
διαπραγµάτευσης. Το σχήµα εκφράζει ποια πεδία είναι αποδεκτά και τους
περιορισµούς τιµής τους. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης είναι
η συµφωνία (agreement). Εποµένως, η διαδικασία διαπραγµάτευσης µπορεί να
οριστεί σαν µια διαδικασία στην οποία οι συµµετέχοντες οδηγούνται σε ένα
προσύµφωνο

διαπραγµάτευσης,

µέσω

ανταλλαγής

προτάσεων

διαπραγµάτευσης. Μια διαπραγµάτευση µπορεί να περιέχει πολλά µέρη, µε
αποτέλεσµα τις πολλές συµφωνίες ανάµεσα στα διαφορετικά µέρη αλλά και
κάποια µέρη που δεν φτάνουν σε συµφωνία.
Συνοπτικά, οι κύριες πράξεις/λειτουργίες που πραγµατοποιούνται κατά την
διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης είναι:
 Αξιοπιστία (Validation). Όταν οι συµµετέχοντες υποβάλλουν προτάσεις
πρέπει να είναι νόµιµοι σύµφωνα µε το πρότυπο διαπραγµάτευσης.
 Έλεγχος πρωτοκόλλου (Protocol Checking). Η πρόταση πρέπει να
υποβάλλεται σύµφωνα µε τους κανόνες του πρωτοκόλλου. Αυτοί οι
κανόνες ορίζουν ποιος µπορεί να κάνει προτάσεις, πότε µπορούν να τις
κάνουν και τι προτάσεις µπορούν να υποβληθούν σε σύγκριση µε άλλες
υποβληθείσες προτάσεις.
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 ∆οµή Συµφωνίας (Agreement Formation). Εάν µια συµφωνία πρόκειται να
γίνει, πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δυο νόµιµες προτάσεις που είναι
συµβατές µεταξύ τους.

6.4.3 Γιατί η DAML+OIL είναι µια καλή λύση
Από τις πιο υποσχόµενες τεχνολογίες είναι η DAML+OIL γλώσσα οντολογίας. Η
DAML+OIL είναι µια καλή υποψήφια γλώσσα για τους παρακάτω λόγους:
- Παρέχει ένα λογικό επίπεδο ευελιξίας και επεκτασιµότητας και παράλληλα
κρατάει µια καλή ισορροπία εκφραστικότητας και δυνατότητα διευθέτησης
(decidability). Προσφέρει υποστήριξη των τύπων και αυξάνει σηµαντικά την
εκφραστικότητα των περιγραφών.
- Η DAML+OIL προσφέρει υποστήριξη στις οντολογίες. Είναι σχεδόν
ενοποιηµένη µε εργαλεία όπως τα oiled και Protege.
-Η DAML+OIL είναι µια καλή υποψήφια γλώσσα για τις λειτουργίες
ταιριάσµατος (matching), επικύρωσης πρότασης (proposal validation) και δοµή
συµφωνίας (agreement formation).
-Η DAML+OIL προσφέρει υποστήριξη για την εκφραστικότητα των
περιορισµών, ενώ συγχρόνως διατηρεί την δυνατότητα διευθέτησης
(decidability). Οι περιγραφές λογικών δοµών επιτρέπουν περιορισµούς στα
αντικείµενα και το XML σχήµα επιτρέπει unary περιορισµούς στα δεδοµένα.

6.4.4 Εφαρµογές και Πλαίσια
Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιάσουµε έναν αριθµό υπαρκτών
εφαρµογών

και

πλαισίων

που

έχουν

αναπτυχθεί

για

να

προσθέσουν

σηµασιολογία στα συστήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου.
6.4.4.1 ΚΑΟΝ
Το ΚΑΟΝ (The Karlsruhe Ontology and Semantic Web Framework)
αναπτύχθηκε από κοινού εσωτερικά σε πολλά ΕU-χρηµατοδοτούµενα έργα και
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συγκεκριµένα σχεδιάστηκε να παρέχει την οντολογία και την δοµή µεταδεδοµένων
που χρειάζεται για την κατασκευή, χρήση και πρόσβαση εφαρµογών του Web
βασισµένες στην σηµασιολογία.
Το ΚΑΟΝ χτίζει σε διαθέσιµους πόρους και παρέχει εργαλεία για το
engineering, ανακάλυψη διαχείρισης (discovering management) και παρουσίαση
(presentation) των

οντολογιών

και

των

µεταδεδοµένων.

Καθιερώνει

µια

πλατφόρµα που χρειάζεται για να εφαρµοστούν τεχνολογίες Σηµασιολογικού
Ιστού στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο και στο Β2Β [16].
Οι απαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί µέχρι τώρα για τις εφαρµογές
βασισµένες στην σηµασιολογία (Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ∆ιαχείριση Γνώσης, Web
Portal κ.α. είναι:


Προσβασιµότητα (Accessibility). Ενα πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει
«χαλαρό» ταίριασµα (loose coupling), πρόσβαση µέσω συγκεκριµένων
Web πρωτοκόλλων, όπως και αυστηρό ταίριασµα (close couple)
ενσωµατώνοντας το

σε

άλλες εφαρµογές.

Αυτό

µπορεί να

γίνει

προσφέροντας Standard APIs.


Συνέπεια (Consistency). Η συνέπεια της πληροφορίας είναι µια βασική
απαίτηση για κάθε σύστηµα επιχειρήσεων. Κάθε αναβάθµιση µιας
συνεπούς οντολογίας πρέπει να οδηγεί σε µια οντολογία που θα είναι
συνεπής. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο στόχος, συνεπείς κανόνες
πρέπει να ορίζονται στην εξέλιξη τος οντολογίας και µια υπηρεσία εξέλιξης
(evolution service) να εφαρµόζει αυτούς τους κανόνες. Επίσης, όλες οι
αναβαθµίσεις στην οντολογία πρέπει να γίνονται µέσα στις συναλλαγές
εγγυώντας τις ιδιότητες της ατοµικότητας (Αtomicity), της συνέπειας
(Consistency), της αποµόνωσης (Isolation)

και της αντοχής (Durability)

ACID.


Ταυτοχρονισµός (Concurrency). Πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση και η
τροποποίηση της πληροφορίας παράλληλα. Αυτό µπορεί να γίνει µε την
χρήση διαδιακασιών συναλλαγής, όπου τα αντικείµενα µπορούν να
τροποποιηθούν από µια συναλλαγή κάθε στιγµή.



∆ιάρκεια (Durability). Ένα σύστηµα αποθήκευσης πρέπει να προσφέρει
δυνατότητες για αναπαραγωγή. Για πολυχρησιµοποιούµενες οντολογίες
πρέπει να διατηρούνται αντίγραφα, ώστε να µπορούν να διευθύνουν
κλιµακωτά και διαθέσιµα προβλήµατα.
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Ασφάλεια (Security). Τα µέσα προστασίας και ασφάλειας της πληροφορίας
προστατεύουν

την

πληροφορία

κατά

της

µη

εξουσιοδοτηµένης

αποκάλυψης, µεταφοράς, τροποποίησης, ή καταστροφής τυχαίως ή µε
πρόθεση. Κάθε εφαρµογή πρέπει να είναι προσβάσιµη από κατάλληλους
εξουσιοδοτηµένους πράκτορες. Η ταυτότητα του πράκτορα πρέπει να
καθιερωθεί µε την δηµιουργία τεχνικών πιστοποίσης.


Λογική (Reasoning). Οι µηχανές λογικής (reasoning engines) είναι
κυρίαρχα συστατικά των εφαρµογών βασισµένα στην σηµασιολογία. Τα
εργαλεία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκείνες τις µηχανές που παρέχουν
υπηρεσίες λογικής που απαιτούνται για την εκπλήρωση µιας συγκεκριµένης
πραξης.



(Mapping).

Αντιστοίχιση

Συχνά

πολλαπλές

οντολογίες

πρέπει

να

υποστηρίζονται από ένα σύστηµα οντολογίας. Η υποστήριξη είναι
ολοκληρωµένη εάν παρέχονται µέσα για αντιστοίχιση και µεσολάβηση
(mediation) ανάµεσα στις ετερογενείς οντολογίες.


Ανακάλυψη (Discovery). Υποθέτουµε ότι τα δεδοµένα του Σηµασιολογικού
Ιστού διανέµονται. Συνεπώς µέσα για εστίαση στις οντολογίες και έξυπνη
ανακάλυψη

(intelligent

discovery)

των

µεταδεδοµένων

απαιτείται.

Βασιζόµενο στην σηµασιολογική περιγραφή του στόχου αναζήτης, το
σύστηµα πρέπει να µπορεί να ανακαλύπτει σχετικές πληροφορίες στο web.


∆ιεθνοποίηση (Internationalization). Το πλαίσιο επιτρέπει στους χρήστες
να δηµιουργούν οντολογίες και instances σε διαφορετικές γλώσσες.



Τυπικές Οντολογίες (Formal Ontology). Οι µεθοδικές σηµασιολογίες που
ορίζονται από την οντολογία πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαρες.

Το ΚΑΟΝ προσπαθεί να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις εισάγοντας ένα
επίσηµο µοντέλο για τις οντολογίες.
6.4.4.2 Αρχιτεκτονική
Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί η γενική αρχιτεκτονική που είναι η
βάση του ΚΑΟΝ. ∆ιακρίνονται τρία επίπεδα στην αρχιτεκτονική, Data and Remote
Service layer, το Middleware Layer και το Applications and Services Layer. Η
εικόνα δείχνει την αρχιτεκτονική:
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Middleware
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Database
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Εικόνα 6.8 Αρχιτεκτονική ΚΑΟΝ

Applications and Services Layer. Οι εφαρµογές και οι πράκτορες υπηρεσίας
µπορεί να είναι είτε συστατικά της Java εφαρµογής βασισµένοι στο πλαίσιο της
εφαρµογής Onto Mat ή εφαρµογές που εκτείνουν το web βασιζόµενο στο ΚΑΟΝ
Portal και στο web site πλαίσιο διοίκησης. Όλες οι εφαρµογές πρακτόρων
συνδέονται µε το Middleware Layer µέσω του ΚΑΟΝ API (Programming interface
for ontology-based applications), µια εφαρµογή προγραµµατισµού µε πρόσβαση
στα στοιχεία της οντολογίας. Το API πραγµατοποιεί το µοντέλο εφαρµογής
παρέχοντας ένα σετ από Object-Oriented abstractions των στοιχείων της
οντολογίας. Οι πράκτορες εφαρµογών παρέχουν όψεις (views) και ελεγκτές
(controllers) για το αντιλαµβανόµενο µοντέλο από το ΚΑΟΝ API.
Middleware Layer. Ο βασικός ρόλος του επιπέδου αυτού είναι να παρέχει µια
αφηρηµένη έννοια για την πρόσβαση στην οντολογία. Ο δεύτερος ρόλος είναι
αµεσότητα και η αντιπροσώπευση των απαιτήσεων στο βασικό επίπεδο
εξωτερικών υπηρεσιών. Ο πρώτος ρόλος εµφανίζεται από το ΚΑΟΝ API που
αποµονώνει clients από διαφορετικές εφαρµογές API και παρέχει µια επιφάνεια
συνένωσης. Για παράδειγµα, ένα µοντέλο µεταβατικής οντολογίας παρέχεται µε
την εφαρµογή του KAON API πάνω από τα RDF αρχεία. Αυτή η εφαρµογή µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για επεξεργασία των οντολογιών και την ανάπτυξη εργαλείων.
Το ΚΑΟΝ RDF Server είναι µια πηγή δεδοµένων που ειδικεύεται στην
αποθήκευση RDF δεδοµένων. Επιτρέπει παράλληλη τροποποίηση, υποστηρίζει
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συναλλαγές και συνέπεια. H εφαρµογή στηρίζεται στο πλαίσιο που παρέχεται από
το ΙMX (Java Management Extensions).
Data and Remote Service Layers. Αυτό το επίπεδο έχει πολλούς ρόλους.
Πρώτον, προσφέρει πρόσβαση στις αποθήκες φυσικών δεδοµένων όπως Βάσεις
∆εδοµένων ή συστήµατα αρχείων. ∆εύτερον, οµαδοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες
όπως µηχανές λογικής, την προαναφερθείσα µηχανή ταιριάσµατος κ.τ.λ. και
αναγγελία διαθεσιµότητας στο Middleware Layer.
6.4.5 MOMIS
Η αγορά είναι το µέρος όπου οι απαιτήσεις των αγοραστών και η προµήθεια
των πωλητών συµµετέχουν στην διαδικασία της αγοραπωλησίας. Συνεπώς, οι
αγορές είναι πραγµατικές κοινότητες στην οποία αγοραστές συναντούν προτάσεις
από αρκετούς προµηθευτές και κάνουν την καλύτερη επιλογή.
Το MOMIS (Mediator Environment for Multiple Information Systems) είναι ένα
σύστηµα µεσολάβησης που στόχο έχει να εξάγει και να ενοποιήσει τις
πληροφορίες από ετερογενείς πηγές δεδοµένων, από αντικείµενα, από ηµιδοµηµένες πηγές (XML).
Το MOMIS δηµιουργεί ένα γενικό πραγµατικό σύστηµα µε την χρήση
διαφορετικών τεχνικών και µε την δηµιουργία κοινού θησαυρού των σχέσεων του
σχήµατος.

Με

τον

θησαυρό

ορίζονται

οι

όροι

της

οντολογίας

που

χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση της πληροφορίας που προέρχεται από
διαφορετικές πηγές. Το κοινό λεξιλόγιο περιέχει intra-schema relationships που
εξάγονται µε τεχνικές συµπεράσµατος και inter-schema relationships που
αποκτούνται µε την χρήση του λεξιλογικού συστήµατος WordNet (που
αναγνωρίζει τις σχέσεις µεταξύ των inter-schema εννοιών στη βάση του ορισµού
λεξιλογίου) και inter-schema relationships που δίνεται από τον ενοποιηµένο
σχεδιαστή. Το MOMIS επίσης εµπλουτίζει τον θησαυρό µε την χρήση του
Συστήµατος Αrtemis, το οποίο υπολογίζει δοµές σχέσεων ανάµεσα σε interschema έννοιες και εργαλεία µηχανής ODB, ένα εργαλείο βασιζόµενο στην
περιγραφή λογικής, που εκτελεί έλεγχο συνέπειας και υπολογισµό υπαγωγής.
Το MOMIS ακολουθεί µια «σηµασιολογική προσέγγιση» στην ενοποίηση
δεδοµένων βασισµένο στο σχήµα υπολογισµού, ή στα µεταδεδοµένα, των πηγών
πληροφορίας και στην αρχιτεκτονική µεσολάβησης. Στο σύστηµα MOMIS, κάθε
πηγή δεδοµένων παρέχει ένα σχήµα και ένα γενικό πραγµατικό σχήµα όλων των
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πηγών που αποκτήθηκαν µε ηµι-αυτόµατο τρόπο. Το γενικό σχήµα (global
schema) έχει ένα σετ από mapping περιγραφές που ορίζει το σηµασιολογικό
mapping ανάµεσα στο γενικό σχήµα και στις πηγές του σχήµατος.

Εικόνα 6.9

Αρχιτεκτονική Momis

Η αρχιτεκτονική συστήµατος αποτελείται από λειτουργικά στοιχεία που
επικοινωνούν µε την χρήση του CORBA Standard. Ένα µοντέλο δεδοµένων, ODM
(Ontology Definition Metamodel) και µια γλώσσα, ODL (Ontology Definition
Language) χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις πηγές του σχήµατος. Η ODM και
η ODL έχουν οριστεί ως υποσύνολο της ODMG (Object Data Management
Group), συµπληρωµένο από στοιχεία για να εκτελέσουν ενοποίηση. Η ODL είναι
µια γλώσσα ανεξάρτητη της πηγής (source independent language) και
χρησιµοποιείται για να περιγράψει ετερογενείς πηγές δεδοµένων του σχήµατος.
Συγκεκριµένα, η ODL περιλαµβάνει τις παρακάτω σχέσεις ορολογίας:
 SYN (synonym of) είναι µια σχέση που ορίζεται µεταξύ δυο όρων ti και tj, όπου
ti ≠ tj, τα οποία είναι συνώνυµα σε κάθε περιλαµβανόµενη πηγή
 ΒΤ (broader tems) είναι µια σχέση που ορίζεται µεταξύ δυο όρων ti και tj, όπου
ti έχει µια ευρύτερη και πιο γενική έννοια από το tj. Το αντίθετο του ΒΤ είναι το
ΝΤ (narrower terms-περιορισµένοι όροι).
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 RT (related terms-σχετικοί όροι) είναι µια σχέση που ορίζεται µεταξύ δυο όρων
ti και tj, συνήθως χρησιµοποιούνται µαζί στο περιοχόµενο στις considered
πηγές.
Για την αλληλεπίδραση µε µια συγκεκριµένη τοπική πηγή, το ΜΟΜΙS
χρησιµοποιεί έναν wrapper, που πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από κάθε πηγή. Το
wrapper µεταφράζει περιγραφές µετα-δεδοµένων µιας πηγής στην κοινή ODL
αναπαράσταση. Ο πυρήνας του συστήµατος ΜΟΜΙS είναι το Mediator. To γενικό
πραγµατικό σύστηµα (GSB-Global Virtual Schema) επεξεργάζεται και ενοποιεί
περιγραφές που λαµβάνονται από τους wrappers για να αποκτήσουν το γενικό
σχήµα διαµοιρασµού αλληλεπιδρώντας µε διαφορετικές υποµονάδες υπηρεσίας,
ονοµαζόµενες ODB εργαλεία. Το Word Net είναι µια λεξικολογική βάση
δεδοµένων που υποστηρίζει τον µεσολαβητή στην δηµιουργία παραγόµενων
λεξικολογικών σχέσεων και το εργαλείο ARTEMIS εκτελεί την εφαρµογή
clustering.

6.4.6. Semantic Edge
To Semantic Edge έχει αναπτύξει µια κατάσταση σύστηµατος διαλόγου
φυσικής πολυγλωσσίας (κείµενο και φωνή) ικανό να χειρίζεται διαλόγους, µε τους
ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, για παράδειγµα να αγοράζουν
προϊόντα και υπηρεσίες. Η τεχνολογία επεκτείνει το CRM (Customer Relations
Management) και άλλες επιχειρηµατικές λειτουργίες (e-business functions). H
τεχνολογία εξαρτάται από πολλές διαφορετικές τεχνολογίες µέσα στην Τεχνητή
Νοηµοσύνη: επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing)
συµπεριλαµβανοµένης της αναλυτικής επεξεργασία της γλώσσας και στατιστικής
ανάλυσης (deep language processing and statistical analyses), µάθηση µηχανής
(machine learning), συµπεριλαµβανοµένου της εισαγωγικής µάθησης (inductive
learning), αναγνώρισης οµιλίας (speech recognition), αυτόµατη δηµιουργία
διαλόγου (automated dialog generation) εξειδικευµένη στον χρήστη και το
περιοχόµενο (user and content specific), αναπαράσταση γνώσης και οντολογιών
(knowledge representation and ontologies). Το σύστηµα µεσολαβεί µεταξύ
ανθρώπων και πληροφορίας [17].
Το SemanticEdge έχει επίσης αναπτύξει το sePDC που επιτρέπει την απόκτηση
προϊόντων instances. Αυτή η δηλωτική πληροφορία πρέπει να αντιµετωπίσει την
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εισαγωγική οντολογία και έναν αριθµό formats οντολογίας, συµπεριλαµβανοµένου
του F-logic.

Εικόνα 6.10 SemanticEdge

Η SemanticEdge συγκαταλέγεται ανάµεσα στον µεγάλο αριθµό εταιρειών που
προσφέρουν ειδικευµένη τεχνολογία για να πραγµατοποιήσουν την εξαγωγή
πληροφορίας. Ένας αριθµός από εκπαιδεύσιµες και self-learning Τεχνολογίες
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Τεχνητής Νοηµοσύνης ενσωµατώνονται µέσα σε µια µοναδική µηχανή Εξαγωγής
Πληροφορίας. Όλες αυτές οι τεχνολογίες µπορούν να διαµορφωθούν να
χαρτογραφούν

οποιοδήποτε

αριθµό

από

διαφορετικούς

καταλόγους

διαµορφώσεων προϊόντων πάνω σε µοναδικό, άµεσο, προοριζόµενο σχήµα
προϊόντος. Από αυτό το σχήµα, πληροφορίες µπορούν να εξαχθούν µέσα σε µία ή
περισσότερες τυποποιηµένες αναπαραστάσεις (συµπεριλαµβανοµένων των
γλωσσών οντολογίας). Η εξαγωγή περιλαµβάνει δυο βασικά βήµατα:
 Κανονικοποίηση (Normalization). Αυτό µπορεί απλά να περιλαµβάνει
αντιστοίχιση ενός από κάποιο αριθµό συνωνύµων για µια συγκεκριµένη
πληροφορία προϊόντος πάνω σε ένα προ-οριζόµενο σύµβολο. Μπορεί, επίσης
να συµπεριλάβει πιο πολύπλοκους κανονικοποιηµένους κανόνες, όπως
µετατροπή αριθµητικών τιµών ιδιοτήτων που δίνονται από ένα πλήθος
µονάδων σε µια µοναδική standard µονάδα.
 ∆ηµιουργία Σύνταξης Εξαγωγής (Generation Of Export Syntax). Μέσω της
προσάρτησης κανόνων διαµόρφωσης στο ενδιάµεσο σχήµα προϊόντος, υψηλή
ευελιξία στη διαµόρφωση εξαγωγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί και η
πληροφορία µπορεί να αποδοθεί σε γλώσσες οντολογίας, για παράδειγµα την
F-logic.
6.4.7 Συµπέρασµα
Στην περιοχή ενοποίησης ετερογενούς πληροφορίας, που είναι ένα βασικό
θέµα που σχετίζεται µε το σηµασιολογικό Ηλεκτρονικό Εµπόριο, πολλά Projects
βασισµένα στην αρχιτεκτονική µεσολάβησης έχουν αναπτυχθεί. Επιπρόσθετα, οι
γλώσσες περιγραφής διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τον τρόπο
εφαρµογής. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, το πρώτο βήµα έχει γίνει µε την
χρήση XML σαν την γλώσσα βάσης για τις B2B περιγραφές υπηρεσιών
Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Κάποιοι περιορισµοί XML έχουν επηρρεαστεί µε την
χρήση του RDF και την χρήση της DAML+OIL.
Παρόλα αυτά, οι περισσότερες τεχνικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι
σε στάδιο έρευνας, χωρίς την εφαρµογή εργαλείων και πλαισίων. Τυποποίηση και
ενοποίηση µε την χρήση πρακτόρων είναι µια πραγµατική πρόκληση για
περαιτέρω εργασία µε µεγάλο ενδιαφέρον για το B2B και για την βελτίωση της
περιγραφής του κύκλου ζωής του Ηλεκτρονικού Εµπορίου.
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7
Επίλογος

7.1 Επίλογος
Στα πρώτα κεφάλαια της διπλωµατικής είδαµε πως γεννήθηκε ο Παγκόσµιος
Ιστός Π.Ι. και πως εξελίχθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς, µε τεράστια οφέλη στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή όλου του πλανήτη. Αναµφίβολα, ο
παγκόσµιος ιστός (web) ξεκίνησε την λειτουργία του ανοργάνωτα, χωρίς εµφανή
προσανατολισµό, αφού όταν δηµιουργήθηκε κανείς δεν µπορούσε να προβλέψει
τις πραγµατικές του δυνατότητες.
Σιγά σιγά εξελίχθηκε σε µια πολύ δηµοφιλή πλατφόρµα, πράγµα που είχε ως
αποτέλεσµα ο αριθµός των χρηστών και των πληροφοριών που περιέχει να
πολλαπλασιαστούν µε πολύ µεγάλους ρυθµούς. Ειδικά αφού πρόκειται για µια
ανοιχτή πλατφόρµα και µπορεί ο καθένας να προσθέσει υλικό, χωρίς ιδιαίτερες
γνώσεις. Με τον πολλαπλασιασµό των χρηστών εµφανίστηκαν νέες υπηρεσίες
αλλά και νέες ανάγκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να βγούν στην επιφάνεια οι
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αδυναµίες και οι περιορισµοί του Web. Καθως ο όγκος της πληροφορίας γινόταν
ολοένα και µεγαλύτερος, άρχισαν να εµφανίζονται πολλά προβλήµατα στην
αναζήτηση, την ανάκτηση και την συντήρηση της γνώσης.
Παρόλο, που οι µηχανές αναζήτησης εµφανίστηκαν ως ένα σηµαντικό
εργαλείο του Π.Ι., κατέληξαν να µην ανταποκρίνονται αποδοτικά στην ανάκτηση
των σωστών πληροφοριών από τον Π.Ι. Η Κοινοπραξία (W3C) του Π.Ι.
δηµιουργήθηκε µε σκοπό να διορθώσει τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην
σηµερινή κατάσταση του Π.Ι. και να τον οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση του. Ο
Σηµασιολογικός Ιστός έρχεται για να βελτιώσει την σηµερινή κατάσταση του Π.Ι.
Ο Σηµασιολογικός ιστός έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν ξεκινάει από µηδενική
βάση. Έρχεται να συµπληρώσει τον υπάρχοντα ιστό προτείνοντας νέες λύσεις σε
παλιά προβλήµατα µε σκοπό να βελτιώσει ποιοτικά το Web.
Υπό αυτή την οπτική γωνία ο σηµασιολογικός ιστός δεν φαίνεται να είναι µια
νέα επανάσταση αλλά µια λογική, και απαραίτητη, εξέλιξη του παρόντος ιστού. Οι
υπηρεσίες δε που θα προσφέρει, είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του
ιστού, αν είναι τελικά να επιτύχει στο να παράσχει ολοκληρωµένη πληροφορία.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός έρχεται ακριβώς να εξυπηρετήσει την ανάγκη για
ενιαία οργάνωση των δεδοµένων, ώστε ο Ιστός να γίνει µια παγκόσµια
πλατφόρµα ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδοµένων από ετερογενείς πηγές
πληροφορίας. Οι κύριες τεχνολογίες για την υλοποίηση του Σηµασιολογικού Ιστού
όπως αναφέραµε αναλυτικά είναι η γλώσσα XML, το πλαίσιο RDF, το RDF
Schema και οι Οντολογίες.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός θα φέρει δοµή στο σηµαντικό περιεχόµενο
ιστοσελίδων δηµιουργώντας ένα περιβάλλον όπου διαµεσολαβητές λογισµικού θα
περιηγούνται από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα και θα µπορούν να εκτελούν
περίπλοκες εργασίες για λογαριασµό των χρηστών [4] (Tim Berners-Lee, James
Hendler and Ora Lassila, “The Semantic Web”, Scientific American, 17-5-2001)
Είναι βασικό να επισηµανθεί ότι όπως οι άνθρωποι αν δεν χρησιµοποιούν
κοινή γλώσσα δεν µπορούν να επικοινωνήσουν αποδοτικά, έτσι και οι εφαρµογές
στο Web θα πρέπει να συµφωνήσουν σε κοινά λεξιλόγια για να επικοινωνούν και
να συνεργάζονται.
Συµπερασµατικά, ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί µάλλον την ενηλικίωση του
Παγκόσµιου Ιστού. Είναι η απαραίτητη εξέλιξη στην πορεία του Web ώστε αυτό να
καταφέρει να επιτελέσει καλύτερα και µε µεγαλύτερη πληρότητα τους στόχους του.
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Τέλος, η εµπιστοσύνη των χρηστών είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα στην
προσπάθεια αυτή. Ο Σηµασιολογικός ιστός θα πραγµατοποιηθεί µόνο όταν οι
χρήστες θα έχουν εµπιστοσύνη στις εφαρµογές (ασφάλεια) και στην ποιότητα των
πληροφοριών που θα παρέχονται.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να µελετηθούν η ιδέα του Σηµασιολογικού
Ιστού και η χρησιµότητα του στο µέλλον, οι ιδέες- κλειδιά, οι χρησιµοποιούµενες
γλώσσες, οι οντολογίες και γενικότερα οι τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από
τον Σηµασιολογικό Ιστό. Αναζητήθηκαν τοµείς εφαρµογής του Σηµασιολογικού
Ιστού και τα οφέλη που θα προκύψουν γι΄αυτούς, εστιάζοντας κυρίως στον
επιχειρηµατικό τοµέα, καθώς και προβλέψεις για το µέλλον.
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Λίστα Ακρωνυµίων

ADL/SCORM
AICC
ARIADNE
ARPA
ASP
B2B
B2C
CBL
CERN
CRM
CSS2
DAMLs
DARPA
DC
DMOZ
DTCA
DTD
EDI
EDIFACT
EPI-SPARK
ERCIM
FIPA
HTML
HTTP
IAS
IEEE/LOM
IMS
IMX
IPR
KAON
KAON API
KIF
KQML
KRSS
LISA
MIT
MOMIS
NIST
ODL
ODM
ODMG
OIL
OKBC
OMM
OWL
PIs
RDF
RDFs
RQL

Advanced Distributed Learning/Sharable Content Object Reference Model
Aviation Industry CBT Committee
Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Network for Europe
Active Resource Protection Agent
Application Service Provider
Business to Business
Business to Customer
Common Business Library
European Organization for Nuclear Research
Customer Relations Management
Cascading Stylesheet Level 2
DAML Based Web Service Ontology Project
Darpa Agent Markup Language
Dublin Core
Directory Mozilla
Dutch Tax and Customs Administration
Document Type Definition
Electronic Data Interchange
United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce
and Transport
Enhanced Protection of IPR by Streamlined Provision of Access to Regulatory Knowledge
European Research Consortium for Informatics and Mathematics
Foundation for Intelligent Physical Agents
Hypertext Markup Language
Hypertext Transfer protocol
International Accounting Standard
Institute of Electrical and Electronic Engineers/Learning Object Metadaa
Instructional Management System
Java Management Extensions
Intellectual Property Rights
The Karlsruhe Ontology and Semantic Web Framework
Programming Interface for ontology-based applications
Knowledge Interchane Format
Knowledge Query and Manipulation Language
Knowledge Representation System Specification
Legal Information Software Agent
Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory
Mediator Enviroment for Multiple Information Systems
National Institute of Standards and Technology
Object Definition Language
Ontology Definition Metamodel
Object Data Management Group
Ontology Inference Layer
Open Knowledge Base Connectivity
Ontology Middleware Module
Web Ontology Language
Processing Instructions
Resource Description Framework
Resource Description Framework Schema
RDF Query Language
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SGML
SMIL
SVG
UDDI
UMLS
UNSPSC
URI
URL
VRML
W3C
XML
XSL
XSLT

Standard Generalized Markup Language
Synchronised Multimedia Integration Language
Scalable Vector Graphics
Universal Description, Discovery and Integration
Business Directory
Unified Medical Language System
Universal Standard Products and Services Classification
Uniform Resource Identifier
Uniform Resource Locator
Virtual Reality Modeling Language
World Wide Web Consortium
Entensible Markup Language
Extensible Stylesheet Language
Extensible Stylesheet Sanguage Transformation
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Παράρτηµα Α
Κώδικας του πεδίου εφαρµογής “Songs”

<?xml version="1.0" encoding ="ISO-88591" ?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#">
<rdfs:Class rdf:ID="songs">

∆ηµιουργία της κλάσης Songs

</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Greek_songs">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#songs"/>
</rdfs:Class>

∆ηµιουργία της κλάσης
Greek_songs, η οποία δηλώνεται
να είναι υποκλάση της κλάσης
songs

<rdfs:Class rdf:ID="Foreign_songs">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Modern_Greek_songs">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class
rdf:ID="Traditional_Greek_songs">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class rdf:ID="Greek_pop">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Greek_rock">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Entehna">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Laika">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Elafrolaika">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Paratragouda">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Various_Greek_songs">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Modern_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Dimotika">
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<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Traditional_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Nisiotika">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Traditional_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Rempetika">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Traditional_Greek_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Electronica">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Rock">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Rhythm_and_Blues">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="World_Ethnic">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Jazz">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
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</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Reggae">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Classical_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Foreign_songs"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Techno_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Electronica"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="House_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Electronica"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Trance_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Electronica"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Ambient_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Electronica"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Chill_out">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Electronica"/>
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class rdf:ID="Rock_and_Roll">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rock"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Alternative_Rock">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rock"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Hard_Rock">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rock"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Heavy_Metal">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rock"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Punk_Rock">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rock"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Rap">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rhythm_and_Blues"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Soul">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rhythm_and_Blues"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Hip_hop">
<rdfs:subClassOf
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rdf:resource="#Rhythm_and_Blues"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Funk">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rhythm_and_Blues"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Disco">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Rhythm_and_Blues"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Latin_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#World_Ethnic"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="French_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#World_Ethnic"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="African_music">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#World_Ethnic"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Various_ethnic">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#World_Ethnic"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Acid_Jazz">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Jazz"/>
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class rdf:ID="New_Age_Jazz">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Jazz"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Blues_Jazz">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#Jazz"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="has_name">
<rdfs:comment>
To onoma tou kallitehni.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#artist"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="song_title">
<rdfs:comment>
To onoma tou tragoudiou.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#songs"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="album_title">
<rdfs:comment>
To onoma tou album.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
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rdf:resource="#album"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="song_by">
<rdfs:comment>
Syndeei to tragoudi me ton
tragoudisti poy to ermineuse.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#songs"/>
<rdfs:range rdf:resource="#singer"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="written_by">
<rdfs:comment>
Syndeei to tragoudi me to stixourgo
tou.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#songs"/>
<rdfs:range
rdf:resource="#stixourgos"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="composed_by">
<rdfs:comment>
Syndeei to tragoudi me to syntheti
pou to melopoiise.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#songs"/>
<rdfs:range
rdf:resource="#composer"/>
</rdf:Property>
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<rdfs:Class rdf:ID="artist">
<rdfs:comment>
H klassi twn kallitexnwn.
Apo ayti klironomoun oi tragoudistes,
oi synthetes kai oi stixourgoi.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="singer">
<rdfs:comment>
H klassi twn tragoudistwn.
Oloi oi tragoudistes einai kallitexnes
(synithws).
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#artist"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="composer">
<rdfs:comment>
H klassi twn synthetwn.
Oloi oi synthetes einai kallitexnes.
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#artist"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="stixourgos">
<rdfs:comment>
H klassi twn stixourgwn.
Oloi oi stixourgoi einai kallitexnes.
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#artist"/>
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class rdf:ID="band">
<rdfs:comment>
H klassi tou eidous tis omadas, pou
mporei na einai eite group eite solo.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="constitute">
<rdfs:comment>
Syndeei enan onoma kallitexni me to
eidos toy sygkrotimatos.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#singer"/>
<rdfs:range rdf:resource="#band"/>
</rdf:Property>

<rdfs:Class rdf:ID="album">
<rdfs:comment>
H klassi twn albums.
Ena album mporei na einai LP, cd
single 'h syllogi.
</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="LP">
<rdfs:comment>
H klassi twn LP.
Ola ta LPs anikoun stin katigoria twn
albums.
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#album"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="cd_single">
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<rdfs:comment>
H klassi twn cd single.
Ola ta cd single anikoun stin katigoria
twn albums.
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#album"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="collection">
<rdfs:comment>
H klassi twn syllogwn.
Oles oi sylloges tragoydiwn anikoun
stin katigoria twn albums.
</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#album"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="involves">
<rdfs:comment>
Sysxetizei ta albums me tous
kallitexnes pou ergastikan se ayta.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#album"/>
<rdfs:range rdf:resource="#artist"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="date_of_release">
<rdfs:comment>
H hmerominia pou kykloforise to
album.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#album"/>
<rdfs:range
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rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="included">
<rdfs:comment>
Syndeei ena tragoudi me to album
sto opoio periexetai.
</rdfs:comment>
<rdfs:domain
rdf:resource="#songs"/>
<rdfs:range rdf:resource="#album"/>
</rdf:Property>
/rdf:RDF>
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