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ΠερίγραμμαΠερίγραμμα ΔιπλωματικήςΔιπλωματικής
• Παρουσίαση γλώσσας OWL
• Παρουσίαση OWL-Editor (Protégé 3.0)
• Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με
δημιουργία οντολογίας και χρήση Reasoner στον
Ιστό

• Υπηρεσίες ιστού (Web Services)
• Σημασιολογικές υπηρεσίες ιστού (Semantic Web 

Services): Παρουσίαση OWL-S
• Παρουσίαση οντολογίας OWL-S ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης



Τι είναι ο Σημασιολογικός
Ιστός

• «Ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός συνόλου
συνδεμένων εφαρμογών δεδομένων στον Ιστό με
τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα συνεπή
(consistent) λογικό ιστό δεδομένων». 

• «Μια επέκταση του υπάρχοντος ιστού στη οποία η
πληροφορία αποκτά σαφώς ορισμένο νόημα, 
επιτρέποντας τη συνεργασία ανθρώπων και
υπολογιστών»

Tim Berners-Lee



Τι είναι ο Σημασιολογικός
Ιστός

«Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι ένα όραµα: η ιδέα
της ύπαρξης δεδοµένων στο Παγκόσµιο Ιστό
ορισµένων και συνδεδεµένων µε τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε να µπορούν χρησιµοποιηθούν από
µηχανές όχι µόνο για εµφάνιση στην οθόνη αλλά
και για αυτοµατισµούς, ολοκλήρωση και
επαναχρησιµοποίηση των ίδιων δεδοµένων από
διαφορετικές εφαρµογές»

W3C Semantic Web Activity Statement.



ΗΗ ΣημασιολογικήΣημασιολογική ΣτοίβαΣτοίβα
Semantic StackSemantic Stack

XML Ορίζει τη σύνταξη δομημένων εγγράφων.

XML Schema Ορίζει τους κανόνες για XML γλώσσες (SVG, 
GML) και built-in data types.

RDF Μια γλώσσα ορισμού μοντελοποίησης
δεδομένων με XML συνδέσεις

RDF Schema Τρόπος ορισμού RDF-based γλωσσών
(DAML-OIL, OWL).

OWL Μια επέκταση των RDF/RDFS με
εκτεταμένους ορισμούς ιδιοτήτων/σχέσεων για
την έκφραση λογικών σχέσεων



Η Σημασιολογική Πυραμίδα



Οντολογίες
Όρος που είναι δανεισμένος από την φιλοσοφία
και αναφέρεται στη επιστήμη της περιγραφής των
οντοτήτων του κόσμου και το πώς αυτές
σχετίζονται μεταξύ τους.
Συλλογές δομημένων πληροφοριών, στην ουσία
έγγραφα ή αρχεία που καθορίζουν τις σχέσεις
μεταξύ των όρων
Το περιεχόμενο τους περιγράφεται με τη γλώσσα
OWL



Μια χαρακτηριστική
οντολογία περιλαμβάνει:

Περιγραφές κλάσεων, ιδιοτήτων και
στιγμιότυπων

Η σημασιολογία OWL (OWL formal 
semantics) καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής
συμπερασμάτων (λογικών αλληλουχιών)



ΠεριγραφικήΠεριγραφική ΛογικήΛογική
((DescriptionDescription LogicsLogics))

• Είναι μια οικογένεια φορμαλισμών
αναπαράστασης γνώσης η οποία
αναπαριστά τη γνώση ενός πεδίου ορισμού
εφαρμογής ορίζοντας πρώτα τις σχετικές
έννοιες του πεδίου ορισμού και μετά
εκείνες τις έννοιες για το καθορισμό
ιδιοτήτων αντικειμένων και στιγμιότυπων
που υπάρχουν στο πεδίο ορισμού.



ΗΗ γλώσσαγλώσσα OWLOWL
(Web ontology Language)(Web ontology Language)

Προσδιορίζει το περιεχόμενο των
οντολογιών
Παρέχει μεγαλύτερη μηχανική
ερμηνευσιμότητα από τις XML,  RDF,
RDF-S, παρέχοντας πρόσθετο λεξιλόγιο
Έχει τρεις υπογλώσσες:
OWL Lite, OWL DL, OWL Full



OWL Σημασιολογική Διαστρωμάτωση
(Semantic Layering)

Full

DL

Lite

• Τρία «στρώματα» γλώσσας:
– OWL Lite

• Υποσύνολο της OWL χρήσιμο για τη έκφραση
ταξινομήσεων και απλών σχέσεων

– OWL DL (Description Logic)
• Περιέχει όλα τα OWL συστατικά (constructions) αλλά με
περιορισμού που εγγυώνται υπολογιστική πληρότητα και
δυνατότητα απόφασης.

– OWL Full
• Όλα τα OWL συστατικά (constructs) χωρίς περιορισμούς
αλλά χωρίς εγγυημένη δυνατότητα επεξεργασίας.

• Σημασιολογική Διαστρωμάτωση
– Κάθε νόμιμη OWL Lite οντολογία είναι νόμιμη OWL 

DL οντολογία
– Κάθε νόμιμη OWL DL οντολογία είναι νόμιμη OWL 

Full οντολογία



OWL Συστατικά (Constructs)

Person Country

= Κλάση (έννοια)

Animal

= individual (στιγμιότυπο)

Belgium

Paraguay

China
Greece

Elvis

Hai

Holger

Kylie

S.Claus

Rudolph

Flipper

= Ιδιότητα (σχέση)

lives_in

lives_in

lives_in

has_pet

has_pet



ProtProtééggéé 3.0 3.0 ((ΟΟntologyntology editor)editor)
Το Protégé μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα
παρακάτω:

• Μοντελοποίηση Κλάσεων
• Επεξεργασία και Δημιουργία Στιγμιότυπων
• Επεξεργασία Μοντέλου (ερωτήματα, λογική
συμπεριφορά)

• Εξαγωγή μοντέλου σε διαφορετικά formats
(CLIPS, XML, UML, RDF, OWL και σχεσιακές
βάσει)



OWL-Plug-in

Δίνει τη δυνατότητα: 
• Αποθήκευσης και φόρτωσης οντολογιών σε OWL
και RDF. 

• Επεξεργασίας και απεικόνισης των OWL
κλάσεων και των ιδιοτήτων τους.

• Ορισμού λογικών χαρακτηριστικών των κλάσεων
με τη μορφή εκφράσεων OWL.

• Εκτέλεσης εργαλείων ταξινόμησης και ελέγχου
λογικής (reasoners)

• Επεξεργασίας ΟWL στιγμιότυπων. 



OWL Editor





Έλεγχος συνέπειας οντολογίας (consistency check)

Inconsistent class



ΕφαρμογέςΕφαρμογές ΣημασιολογικούΣημασιολογικού ΙστούΙστού
στηνστην ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση

• Περίπτωση 1: Καταβολή Οικογενειακού
Επιδόματος για το έτος 2004

• Περίπτωση 2: Σενάριο έκδοσης άδειας
λειτουργίας επιχείρησης



ΣυνιστώσεςΣυνιστώσες συστήματοςσυστήματος

• Βάση γνώσης: αρχείο OWL που περιέχει
την οντολογία.

• Μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων
(Reasoner) : JTP (Java Theorem Prover).

• Εξυπηρετητής Ιστού: Apache Tomcat 
(Χρήση JAVA servlets και JSP) 



ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική ΕφαρμογήςΕφαρμογής

Client Apache Tomcat 
Web Server

Request Data
JTP

Reasoner

OWL KB

Query
Answer

JSP Page
created

Invoke JTP

Results html
Page



ΠερίπτωσηΠερίπτωση 1 : 1 : ΕφαρμογήΕφαρμογή
γιαγια τηντην ΚαταβολήΚαταβολή τουτου

ΟικογενειακούΟικογενειακού ΕπιδόματοςΕπιδόματος



Η περίπτωση χρήσης
Η αρχική φόρμα



Η περίπτωση χρήσης
Τα αποτελέσματα



Περίπτωση 2 : Εφαρμογή για
την έκδοση αδείας λειτουργίας

επιχείρησης



Παράδειγμα: Ορισμός κλάσης
MiningIndustry



Παράδειγμα: Ορισμός κλάσης
MiningIndustry



Η περίπτωση χρήσης
Η αρχική φόρμα



Η περίπτωση χρήσης
Τα αποτελέσματα



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΙστούΙστού ((Web ServicesWeb Services))

• Οι Υπηρεσίες Ιστού συνδέουν υπολογιστές
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το Internet για
την ανταλλαγή δεδομένων και το συνδυασμό
τους με νέους τρόπους.

• Οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να εκτελέσουν
λειτουργίες οι οποίες ξεκινούν από απλές
κλήσεις (requests) μέχρι πολύπλοκες
διαδικασίες.

• Μόλις έχει υλοποιηθεί μια υπηρεσία ιστού
μπορούν άλλες εφαρμογές (και άλλες
υπηρεσίες ιστού) να την ανακαλύψουν και να
την εκτελέσουν. 



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΙστούΙστού ((Web ServicesWeb Services))
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

• Το UDDI (Universal Description, Discovery 
and Integration) παρέχει ένα μηχανισμό για να
μπορούν οι πελάτες να ανακαλύψουν τις
υπηρεσίες ιστού. Ένα UDDI μητρώο
(registry) μπορεί να θεωρηθεί ως μια DNS 
υπηρεσία για επιχειρηματικές εφαρμογές.



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΙστούΙστού ((Web ServicesWeb Services))
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

• Η WSDL (Web Services Description Language)
ορίζει τις υπηρεσίες ως συλλογές από δικτυακά
σημεία (network endpoints) ή Θύρες ( ports).
Κάθε θύρα (port) ορίζεται με την αντιστοίχιση
μιας διεύθυνσης δικτύου με μια σύνδεση
(binding). Μια συλλογή από θύρες ορίζουν την
υπηρεσία.



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΙστούΙστού ((Web ServicesWeb Services))
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

• Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι
μια οδηγία μορφοποίησης μηνύματος η οποία
ορίζει ένα ομοιόμορφο τρόπο μεταφοράς XML-
encoded δεδομένων. Είναι μια τεχνολογία που
επιτρέπει “RPC over the web”. Χρησιμοποιεί το
HTTP ως πρωτόκολλο επικοινωνίας



URI HTML HTTP

UDDI WSDL SOAP

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΙστούΙστού ((Web ServicesWeb Services))
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες



Dynamic

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΣημασιολογικούΣημασιολογικού ΙστούΙστού
SemanticSemantic Web ServicesWeb Services

Static

UDDI, WSDL, SOAP
Web Services

URI, HTML, HTTP
WWW

Intelligent Web
Services

Semantic Web
RDF, RDF(S), OWL

Semantics



Αυτόματη ανακάλυψη των υπηρεσιών
Ιστού
Αυτόματη επίκληση των υπηρεσιών Ιστού
Αυτόματη σύνθεση και λειτουργικότητα
των υπηρεσιών Ιστού
Αυτόματος έλεγχος της εκτέλεσης των
υπηρεσιών Ιστού

Στόχοι που πρέπει να εκπληρώνει
η προηγμένη γλώσσα σήμανσης :



OWL-S Οντολογία Υπηρεσίας



OWL-S Οντολογία
ServiceProfile



OWL-S Οντολογία
ServiceProcess



OWL-S Οντολογία
ServiceGrounding



OWL-S Editor



OWL-S Editor



Protégé OWL-S Plug-in



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για τη δημιουργία της υπηρεσίας
• Βήμα 1ο: Δημιουργία του μοντέλου διαδικασίας
• Βήμα 2ο: Δημιουργία WSDL αρχείου
• Βήμα 3ο: Δημιουργία οντολογίας Υπηρεσίας (OWL-S 

editor)
• Βήμα 4ο: Δημιουργία οντολογίας ServiceProfile
• Βήμα 5ο: Δημιουργία οντολογίας ServiceProcess
• Βήμα 6ο: Δημιουργία οντολογίας

ServiceGrounding



ΜοντέλοΜοντέλο ΔιαδικασίαςΔιαδικασίας



ΔημιουργίαΔημιουργία τηςτης υπηρεσίαςυπηρεσίας σεσε
WSDLWSDL



ΟντολογίαΟντολογία τηςτης ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας



Ροή Σύνθετης Διαδικασίας
FindDocument



Συμπεράσματα

• Η γλώσσα OWL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
κατασκευή οντολογιών για δημόσια διοίκηση.

• Το μεγάλο πλεονέκτημα της OWL σε αυτή τη
περίπτωση έγκειται στην απλοποίηση
πολύπλοκων (λόγω νομοθεσίας) διαδικασιών.

• Υπερέχει σε σχέση με παραδοσιακές τεχνολογίες
όπως οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων

• Μεγαλύτερη επεκτασιμότητα και ευελιξία



Συμπεράσματα

• Το framework της ανάπτυξης εφαρμογών έχει
δοκιμαστεί σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να
εφαρμοστεί και σε αυτή τη περίπτωση.

• Πλεονεκτήματα: 
– Δωρεάν λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source)

• Μειονεκτήματα:
– Ελλιπής τεκμηρίωση έως ανύπαρκτη
– Έλλειψη τυποποίησης ως προς τον τρόπο επικοινωνίας
με τις μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων (OWL-QL?).



Συμπεράσματα

• Η προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου στις
υπηρεσίες ιστού μέ OWL-S οντολογίες:

• Πιο δημοφιλές πρότυπο (υποψήφια σύσταση του
W3C).

• Όχι αρκετά ώριμη τεχνολογία ακόμα
• Έλλειψη επαρκούς λογισμικού (alpha σταδιο).
• Τρόπος ανακάλυψης της υπηρεσίας (αντιστοίχηση
σε UDDI?)

• Τρόπος αυτοματοποιημένης εκτέλεσης(BPEL?)



Βιβλιογραφία

• http://www.w3c.org/TR/owl-features/
• Holger Knublauch, Ray W. Fergerson, Natalya F. Noy, 

Mark A. Musen, The Protégé OWL Plugin: An Open
Development Environment for Semantic Web Αpplications, 
Third International Semantic Web Conference - ISWC 
2004.

• http://onto.stanford.edu:8080/wino/index.jsp
• http://www.daml.org/services/owl-s/
• http://www.wsmo.org/

http://www.w3c.org/TR/owl-features/
http://onto.stanford.edu:8080/wino/index.jsp
http://www.daml.org/services/owl-s/
http://www.wsmo.org/
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