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Από το 2001 που ο Tim Berners Lee δηµοσίευσε στο Scientific American το πρώτο 

άρθρο για τον Σηµασιολογικό Ιστό µέχρι σήµερα η έρευνα στα θέµατα του 

Σηµασιολογικού Ιστού έχει κάνει µεγάλα άλµατα προόδου. Το RDF και η OWL είναι 

πλέον πρότυπα του W3C και υπάρχει αυξηµένο ερευνητικό ενδιαφέρων παγκοσµίως 

για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αλλά και εφαρµογών Σηµασιολογικού Ιστού. 

Πρόσφατα η ανάπτυξη της OWL-S πρόσθεσε ένα άλλο πεδίο έρευνας αυτό των 

υπηρεσιών σηµασιολογικού ιστού. Ένα πεδίο εφαρµογής των τεχνολογιών του 

Σηµασιολογικού Ιστού που δεν έχει εξερευνηθεί ακόµα επαρκώς είναι αυτό της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτόν τον τοµέα. Στη χρήση 

δηλαδή τεχνολογιών Σηµασιολογικού Ιστού για τη ανάπτυξη εφαρµογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. ∆ίνονται παραδείγµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

εφαρµογών και δίνεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ανάπτυξης τους. Η εφαρµογή 

περιλαµβάνει τόσο την δηµιουργία του σηµασιολογικού περιεχοµένου  όσο και τη 

ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα για τη κλήση αυτού από µια µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων µέσω µιας διαδικτυακής διεπαφής. Αναπτύχθηκε δηλαδή το front-

end, η λογική των ερωτηµάτων προς τη µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων και η 

βάση γνώσης (οντολογία).  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική περιγραφή της OWL και αναφέρονται τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά της µε ορισµένα παραδείγµατα.  

Το δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η σύντοµη περιγραφή του  δηµοφιλέστερου µέχρι 

σήµερα εργαλείου σχεδιασµού οντολογιών του Protégé. Παρουσιάζονται οι 

σηµαντικότερες δυνατότητες του προγράµµατος και αναφέρονται συνοπτικά οι 

κυριότερες πρόσθετες συνιστώσες του. 

Οι εφαρµογές του Σηµασιολογικού Ιστού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. 

Ειδικότερα παρουσιάζεται πρώτα η αρχιτεκτονική του συστήµατος και κατόπιν 
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µελετούνται δύο περιπτώσεις από τη δηµόσια διοίκηση. Η πρώτη αφορά την 

καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος σε διαφορετικά είδη δικαιούχων και η 

δεύτερη την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης. ∆ίνονται και αναλύονται για 

κάθε περίπτωση οι οντολογίες και η λογική κάθε φορά του συστήµατος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναδροµή στο χώρο των υπηρεσιών 

ιστού. Παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνολογίες και δίνονται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους. 

Το πέµπτο κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες σηµασιολογικού ιστού. 

Γίνεται µία εκτενής παρουσίαση της OWL-S και των γνωρισµάτων της. ∆ίνεται ένα 

παράδειγµα που δείχνει τα βήµατα για την ανάπτυξη µιας υπηρεσίας σηµασιολογικού 

ιστού. Επίσης παρουσιάζονται εν συντοµία εργαλεία λογισµικού για τη δηµιουργία 

σηµασιολογικού περιεχοµένου στις υπηρεσίες ιστού. 

Το έκτο κεφάλαιο περιέχει  µια OWL-S  οντολογία για την χρήση σε εφαρµογή 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Χρησιµοποιείται πάλι το σενάριο έκδοσης άδειας 

λειτουργίας επιχείρησης σε πιο απλοποιηµένη µορφή. 

Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συµπεράσµατα που προέκυψαν 

από την εργασία και τη συνολική µελέτη στις τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού. 

Η εργασία αυτή δεν µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη καθοδήγηση και τις 

πολύτιµες συµβουλές του Καθηγητή κ. Κ. Ταραµπάνη προς τον οποίο θέλω να 

εκφράσω τις ευχαριστίες µου. ∆εν θα µπορούσα επίσης να παραλείψω να 

ευχαριστήσω και τον υποψήφιο διδάκτορα Βασίλη Περιστέρα για τη πολύτιµη 

βοήθεια του.  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους µου στο 

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του Α.Π.Θ. για την συµπαράσταση και τη κατανόηση 

τους. 

 

 

Σωτήρης Γούδος 

                                                                                                          Θεσσαλονίκη  

Ιανουάριος 2005 
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Abstract 
 

 

Since 2001 that Tim Berners Lee had published in Scientific American the first paper 

about the Semantic Web  till today,  the research in Semantic Web topics has done a 

lot of progress. RDF and OWL are now W3C Recommendations and a global 

research interest has been focused on the semantic technology development and 

application. The deployment of OWL-S has recently added another research field, that 

of the semantic web services. A semantic technology application field  that has not yet 

been fully explored is e-government. 

This thesis aims at a contribution to that area. More specifically, to the use of the 

semantic technology for e-government applications development. Two examples of e-

government applications are given together with a whole development and design 

framework. This application includes the creation of semantic content and the source 

code implementation for the communication with a DL reasoner though a web based 

interface. The implementation entails the front-end, the queries and assertions to the 

reasoner and the knowledge base (ontology).  

A brief description of OWL is given in chapter one. The main features of OWL are 

presented with examples. 

Protégé the most popular ontology editor is described in chapter two. The most 

important program options are presented and the main plug–ins are briefly mentioned. 

The semantic web applications in e-government, that have been deployed  for this 

thesis are given in chapter three. More specifically the system architecture is 

presented and two case studies from the Public Administration domain are given. The 

first deals with the family benefit deposit to different types of persons entitled to. The 

second involves the issue of an enterprise operations license. For each case the 

ontology and the business logic are given and analyzed.  

A summary of the web services technology is given in chapter four. The basic 

characteristics and technologies are presented. 
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The fifth chapter involves exclusively the Semantic Web Services. A thorough 

presentation of OWL-S and its features is made. An example that shows the steps for 

the development of a semantic web service is given. Furthermore some software tools 

, that help to the creation of semantic content in web services,  are briefly presented.  

The sixth chapter contains OWL-S ontology for an e-government application. The 

operations license issue case is used again but in a simpler procedure.  

Finally the seventh chapter contains the conclusions that resulted from the thesis and 

the whole study of semantic web technologies. 

 

 

Sotiris Goudos 

Thessaloniki,  January 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

v

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
            Σελίδα 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................................................................i 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ..................................................................................................iv 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ OWL 3 

1.1      ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................................3 
1.2        ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ OWL ..............................................................5 
1.3        ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ................................................................................8 
1.3.1        ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ OWL LITE ............................................................................8 
1.3.2        OWL LITE RDF  SCHEMA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ............................................10 
1.3.3        OWL LITE EQUALITY (ΙΣΌΤΗΤΑ) ΚΑΙ INEQUALITY (ΑΝΙΣΌΤΗΤΑ) ............11 
1.4       OWL LITE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ.................................................13 
1.4.1       OWL LITE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ..........................................................15 
1.4.2       OWL LITE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΠΛΗΘΆΡΙΘΜΟΥ (CARDINALITY) .........................16 
1.4.3      OWL LITE ΤΟΜΉ ΚΛΆΣΗΣ (CLASS INTERSECTION) ....................................18 
1.5      OWL τύποι δεδοµένων (Datatypes) ........................................................18 

1.5.1      OWL LITE ΕΠΙΚΕΦΑΛΊ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (HEADER INFORMATION) .........19 
1.5.2      OWL LITE Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΎ (ANNOTATION PROPERTIES) .............19 
1.5.3      OWL LITE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ (VERSIONING) ...................................20 
1.5.4      ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΕΣ OWL DL 
ΚΑΙ OWL FULL.......................................................................................................20 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  TO PROTÉGÉ 3.0  24 

 

2.1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................24 
2.2       TO OWL PLUG-IN ......................................................................................25 
2.2.1       ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΣΕΩΝ ...........................................................................28 
2.2.2       ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ..........................................................................29 
2.3       ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (DL REASONING) ΣΤΟ PROTEGE 
              30 
2.4       ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ OWL PLUG-IN...................................................32 
2.4.1       Ο RACER ...................................................................................................33 
2.4.2       TO OWLVIZ .............................................................................................34 
2.4.3       ΤΟ EZOWL................................................................................................35 
2.4.4       O  OWL WIZARD .....................................................................................36 
2.4.5       Ο  SWRL EDITOR.....................................................................................38 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

vi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  39 

3.1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .....................................39 
3.2       Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ...........................................................................................40 
3.3       Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ......................................................41 
3.3.1       Η ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ .................................................42 
3.4      Περίπτωση 1 : Εφαρµογή για την Καταβολή του Οικογενειακού 

Επιδόµατος ...........................................................................................................43 

3.4.1       Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ .................................................................43 
3.4.2       Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ...........................................................................................44 
3.4.3       Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ..............................................................................50 
3.5       ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.54 
3.5.1       Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ .................................................................54 
3.5.2       Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ...........................................................................................56 
3.5.3       Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ..............................................................................63 
3.6       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ OWL ....................................................72 
3.6.1       H ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ BENEFIT.OWL .....................................................................72 
3.6.2       Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ LICENSE_B.OWL .................................................................84 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (WEB SERVICES)  97 

 

4.1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................97 
4.1.1       ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ...............................................98 
4.1.2       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ .......................................................................................99 
4.2       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ............................................................100 
4.3       SOAP – SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL ........................................100 
4.3.1       Η ∆ΟΜΗ ΕΝΟΣ SOAP ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.........................................................101 
4.3.2       ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SOAP .....................................................103 
4.3.3       ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SOAP............................104 
4.4       WSDL – WEB SERVICES DESCRIPTION LANGUAGE...............................104 
4.4.1       ∆ΟΜΗ ΤΗΣ WSDL...................................................................................105 
4.4.2       ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ WSDL ΚΕΙΜΕΝΟΥ ...................................................106 
4.5       UDDI – UNIVERSAL DESCRIPTION, DISCOVERY AND INTEGRATION.....107 
4.5.1       ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ UDDI..........................................................108 
4.5.2       ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ UDDI ................................................................109 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (SEMANTIC 
WEB SERVICES)  111 

5.1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................111 
5.2       ΣΤΟΧΟΙ (MOTIVATING TASKS) ................................................................112 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

vii

5.3       ΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.......................................115 
5.3.1       SERVICEPROFILE.....................................................................................117 
5.3.2       SERVICEMODEL ......................................................................................118 
5.3.3       SERVICEGROUNDING ..............................................................................119 
5.4       ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ OWL-S ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ CONGO.COM........121 
5.4.1       ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΌΣ ΕΝΌΣ ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΊΟΥ (ON-LINE BOOK STORE) ....122 
5.4.2       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (TRANSACTION PROGRAMS) 
ΤΟΥ CONGO.COM ..................................................................................................123 
5.4.3       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (ΒΗΜΑ 1O )...................................124 
5.4.4       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ GROUNDING ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (ΒΗΜΑ 2O )130 
5.4.5       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  (ΒΗΜΑ 3O )131 
5.4.6       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ................................................................135 
5.4.7       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PROFILE - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ADVERTISING THE SERVISE) 
(ΒΗΜΑ 4O ) ...........................................................................................................136 
5.5       ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ OWL-S ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ .140 
5.5.1       OWL-S EDITOR ......................................................................................140 
5.5.2       PROTÉGÉ OWL-S PLUG-IN .....................................................................142 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 144 

6.1       ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................144 
6.1.1       ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ......................................................................144 
6.2       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ..................................................................148 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  165 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή στις Οντολογίες και την OWL 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ OWL 

 

1.1 Εισαγωγή  
 
Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι ένα όραµα για το µέλλον του Ιστού στο οποίο η 

πληροφορία θα έχει ρητά καθορισµένο νόηµα κάνοντας το έτσι ευκολότερο για τις 

µηχανές να επεξεργάζονται και µοιράζονται αυτόµατα τις διαθέσιµες πληροφορίες 

στον Ιστό.  Σήµερα οι δικτυακοί τόποι παρέχουν πληροφορίες µε ένα τρόπο που είναι 

κατανοητός µόνος από ανθρώπους. Ο Σηµασιολογικός Ιστός στοχεύει στη δηµιουργία 

πληροφορίας στους δικτυακούς τόπους έτσι ώστε να γίνει αυτή κατανοητή 

ταυτόχρονα και από ανθρώπους αλλά και από υπολογιστές. Ο Tim Berners-Lee [1] 

δίνει τον ορισµό του Σηµασιολογικού Ιστού ως «µια επέκταση του σηµερινού Ιστού 

στην οποία η πληροφορία έχει αυστηρά καθορισµένο νόηµα  δίνοντας τη δυνατότητα 

σε υπολογιστές και ανθρώπους να δουλεύουν σε συνεργασία». 

Ένα παράδειγµα φαίνεται µε το παρακάτω ερώτηµα. 

«Πες µου τι είδους κρασιά πάνε µε το γεύµα µου αλλά να ξέρεις ότι δεν µου αρέσουν 

τα γλυκά».  Είναι πολύ δύσκολο σήµερα να κατασκευάσουµε ένα πράκτορα ιστού 

(web agent) ο οποίος να µπορεί να ψάχνει στο δίκτυο για τα κρασιά που ικανοποιούν 

το παραπάνω ερώτηµα. Οµοίως θα ήταν πολύ χρήσιµο να µπορούσαµε να 

αναθέσουµε σε ένα πράκτορα ιστού να κάνει για µας όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για ένα µας ταξίδι δίνοντας µόνο την ηµεροµηνία αναχώρησης και τον τελικό 

προορισµό. Για την υποστήριξη του παραπάνω τύπου υπολογισµών θα πρέπει να 

πάµε πέρα από τις λέξεις κλειδιά και να καθορίσουµε την σηµασία των πόρων του 

παγκόσµιου ιστού. Αυτό το πρόσθετο επίπεδο πληροφορίας αποτελεί την 

σηµασιολογική πλευρά των δεδοµένων. 

Ο Σηµασιολογικός Ιστός θα χτιστεί πάνω στη δυνατότητα της XML [2-4] να ορίζει 

σχήµατα ετικετών και στη ευελιξία του RDF [5-8]  για την απεικόνιση δεδοµένων. Το 

πρώτο επίπεδο πάνω από το RDF που απαιτείται για τον σηµασιολογικό ιστό είναι 

µια γλώσσα οντολογιών η οποία θα µπορεί επίσηµα να περιγράψει το νόηµα της 

ορολογίας που χρησιµοποιείται στα έγγραφα του Ιστού. Εάν το ζητούµενο είναι να 

µπορούν οι µηχανές να κάνουν εξαγωγή συµπερασµάτων βασισµένες σε αυτά τα 
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έγγραφα τότε θα πρέπει η γλώσσα αυτή να επεκτείνει τη βασική σηµασιολογία του 

RDF Schema [7].  

Η οντολογία είναι ένας όρος που είναι δανεισµένος από την φιλοσοφία και 

αναφέρεται στη επιστήµη της περιγραφής των οντοτήτων του κόσµου και το πώς 

αυτές σχετίζονται µεταξύ τους. Η OWL Γλώσσα Οντολογιών Ιστού (Web Ontology 

Language) [9-14] είναι µια γλώσσα για τον ορισµό και την δηµιουργία οντολογιών 

στον παγκόσµιο ιστό. Μια οντολογία σε OWL µπορεί να περιλαµβάνει περιγραφές 

κλάσεων, ιδιοτήτων και των στιγµιότυπων  της. ∆εδοµένης µιας τέτοιας οντολογίας η 

σηµασιολογία OWL (OWL formal semantics) καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής λογικών 

αλληλουχιών δηλαδή γεγονότων που δεν βρίσκονται στην οντολογία αλλά 

περιέχονται από τη σηµασιολογία. Αυτά τα συµπεράσµατα µπορούν να εξάγονται 

από ένα αρχείο ή από πολλά που βρίσκονται στον παγκόσµιο ιστό.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1 Η αρχιτεκτονική των επιπέδων του σηµασιολογικού ιστού 
 

Η ΟWL είναι ένα µέρος των συνεχών αυξανόµενων προτύπων (recommendations) 

του W3C για τον Σηµασιολογικό Ιστό. Αυτά είναι: 

 Η XML [2] η οποία παρέχει το επιφανειακό συντακτικό δοµηµένων εγγράφων 

αλλά δεν βάζει σηµασιολογικούς περιορισµούς στο νόηµα αυτών 

 Το XML Schema [3-4] που είναι µια γλώσσα για τον περιορισµό της δοµής 

των XML εγγράφων το οποίο επεκτείνει την XML µε τον ορισµό τύπων 

δεδοµένων (datatypes). 

 Το RDF [6] το οποίο είναι ένα µοντέλο δεδοµένων για αντικείµενα 

(«πόρους») και σχέσεις µεταξύ τους παρέχοντας ένα απλό σηµασιολογικό 

µοντέλο δεδοµένων και αυτά τα µοντέλα δεδοµένων παριστάνονται µε µια 

XML σύνταξη. 

Επίπεδο Λογικής 

Επίπεδο Οντολογίας 

Επίπεδο RDF  

Επίπεδο XML  
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 Το RDF Schema [7] είναι ένα λεξικό για την περιγραφή ιδιοτήτων και 

κλάσεων των RDF πόρων, µε σηµασιολογικό νόηµα για γενικευµένες 

ιεραρχίες τέτοιων ιδιοτήτων και κλάσεων.  

Η OWL προσθέτει περισσότερο λεξιλόγιο για την περιγραφή ιδιοτήτων και κλάσεων 

των RDF πόρων. Μεταξύ άλλων παρέχει : σχέσεις µεταξύ κλάσεων (π.χ. disjointness 

), πληθάριθµος (cardinality), ισοδυναµία, περισσότερα είδη ιδιοτήτων, 

χαρακτηριστικά ιδιοτήτων (π.χ. συµµετρικότητα), και απαριθµηµένες (enumerated) 

κλάσεις. Στην OWL µια οντολογία είναι ένα σύνολο κλάσεων και ιδιοτήτων.  

Η αναπαράσταση των δεδοµένων σε ένα περιβάλλον σηµασιολογικού ιστού γίνεται 

σε τέσσερα επίπεδα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.1. 

Η γλώσσα OWL σχεδιάζεται για να χρησιµοποιείται από τις εφαρµογές που πρέπει να 

επεξεργαστούν το περιεχόµενο των πληροφοριών και των σχέσεων µεταξύ τους, αντί 

απλώς να τις παρουσιάζουν στους ανθρώπους. Με λίγα λόγια είναι η γλώσσα µε την 

οποία προσδιορίζεται το περιεχόµενο των οντολογιών. Επίσης προάγει µεγαλύτερη 

µηχανική ερµηνευσιµότητα (interpretability) του περιεχοµένου του Ιστού, από αυτήν 

που υποστηρίζεται από την XML, το RDF-Schema (RDF-S), και από το RDF, 

παρέχοντας πρόσθετο λεξιλόγιο µαζί µε µια επίσηµη σηµασιολογία. Η OWL [16] έχει 

τρεις περισσότερο εκφραστικές υπογλώσσες: OWL Lite, OWL DL, και OWL full, οι 

οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Η OWL είναι µια αναθεώρηση  της DAML+OIL 

Web ontology language που ενσωµατώνει στοιχεία που προέρχονται από το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή της DAML+OIL [17].   

 

 

1.2 Οι τρεις υπογλώσσες της OWL 
 

OWL Lite: Προορίζεται για εκείνους τους χρήστες που χρειάζονται πρωτίστως µια 

ιεραρχία ταξινόµησης και απλούς περιορισµούς. Για παράδειγµα ενώ επιτρέπει 

περιορισµούς πληθάριθµου (cardinality) επιτρέπει µόνο τιµές πληθάριθµου 0 ή 1. 

Είναι απλούστερη η παροχή εργαλείων υποστήριξης στην OWL Lite και παρέχει µια 

γρήγορη πορεία µεταφοράς των θησαυρών γνώσεων (thesauri) και άλλων 

ταξινοµήσεων. Ακόµα είναι λιγότερο πολύπλοκη από ότι η OWL DL. 

OWL DL: Προορίζεται για εκείνους τους χρήστες που θέλουν τη µέγιστη 

εκφραστικότητα, διατηρώντας υπολογιστική πληρότητα (όλα τα συµπεράσµατα είναι 
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εγγυηµένα ότι είναι υπολογίσιµα) και δυνατότητα διευθέτησης (decidability), (όλοι οι 

υπολογισµοί θα τελειώσουν σε πεπερασµένο χρόνο). Η OWL DL περιλαµβάνει όλα 

τα γλωσσικά κατασκευάσµατα της OWL, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο κάτω 

από ορισµένους περιορισµούς. Για παράδειγµα, ενώ µια κλάση (class) µπορεί να είναι 

µια υποκλάση (subclass) πολλών κλάσεων, µια κλάση δεν µπορεί να είναι ένα 

στιγµιότυπο (instance) µιας άλλης κλάσης. Η OWL DL ονοµάζεται έτσι λόγω της 

σχέσης της µε την Περιγραφική Λογική (Description Logic) ,  έναν τοµέας έρευνας 

που έχει µελετήσει τη λογική που διαµορφώνει την επίσηµη θεµελίωση της OWL.    

Η Περιγραφική Λογική (Description Logics) 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.  

OWL Full : Προορίζεται για τους χρήστες που θέλουν τη µέγιστη εκφραστικότητα 

και τη συντακτική ελευθερία του RDF, χωρίς υπολογιστικές εγγυήσεις. 

Παραδείγµατος χάριν, στην Full OWL µια κλάση µπορεί να αντιµετωπιστεί 

ταυτόχρονα ως συλλογή ατόµων (individual) αλλά και ως άτοµο. Επιτρέπει επίσης σε 

µια οντολογία, να αυξήσει την σηµασία του προκαθορισµένου (RDF ή OWL) 

λεξιλογίου. Είναι απίθανο, οποιοδήποτε λογισµικό εξαγωγής συµπερασµάτων 

(reasoning software)  να είναι σε θέση να υποστηρίξει τελείως την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του Full OWL. 

Κάθε µια από αυτές τις υπογλώσσες είναι µια επέκταση του απλούστερου 

προκατόχου της και ισχύουν οι εξής σχέσεις (δεν ισχύει το αντίστροφο): 

 Κάθε επιτρεπόµενη (legal) OWL Lite οντολογία είναι µια επιτρεπόµενη 

οντολογία OWL DL. 

 Κάθε επιτρεπόµενη OWL DL οντολογία είναι µια επιτρεπόµενη οντολογία 

Full OWL. 

 Κάθε έγκυρο συµπέρασµα OWL Lite είναι ένα έγκυρο συµπέρασµα OWL 

DL. 

 Κάθε έγκυρο συµπέρασµα OWL DL είναι ένα έγκυρο συµπέρασµα Full 

OWL. 
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Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης οντολογιών, οι οποίοι υιοθετούν την OWL πρέπει να 

επιλέξουν την υπογλώσσα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η επιλογή µεταξύ 

της Lite και της DL εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο οι χρήστες απαιτούν 

περισσότερο τα εκφραστικά κατασκευάσµατα που παρέχονται από την DL. Η επιλογή 

µεταξύ της DL και της OWL Full εξαρτάται κυρίως από το βαθµό στον οποίο οι 

χρήστες απαιτούν ευκολίες µετα-µοντελοποίησης (meta-modeling) του RDF Schema 

(π.χ. ορίζοντας κλάσεις από κλάσεις, ή συνδέοντας  ιδιότητες µε κλάσεις). Όταν 

χρησιµοποιείται η OWL Full, σε σύγκριση µε την DL, η υποστήριξη συλλογιστικής 

(reasoning) είναι λιγότερο προβλέψιµη λόγω του ότι πλήρεις υλοποιήσεις της OWL 

Full δεν υπάρχουν ακόµα.   

Η OWL Full µπορεί να αντιµετωπισθεί ως επέκταση του RDF, ενώ η OWL Lite και 

DL µπορούν να αντιµετωπισθούν ως επεκτάσεις µιας περιορισµένης όψης του RDF. 

Κάθε έγγραφο OWL (Lite, DL, Full) είναι ένα έγγραφο RDF, και κάθε έγγραφο RDF 

είναι ένα έγγραφο OWL Full, αλλά µόνο ορισµένα έγγραφα RDF θα είναι 

επιτρεπόµενα OWL Lite ή DL έγγραφα. Εξαιτίας αυτού, χρειάζεται προσοχή όταν 

θέλει ένας χρήστης να µεταφέρει ένα έγγραφο RDF σε OWL. Όταν η 

εκφραστικότητα της OWL DL ή της OWL Lite κρίνεται κατάλληλη, πρέπει να 

ληφθούν µερικές προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν ότι το αρχικό RDF έγγραφο 

συµφωνεί µε τους πρόσθετους περιορισµούς που επιβάλλονται από την OWL DL και 

την OWL Lite.  

Κάθε URI που χρησιµοποιείται σαν ένα όνοµα κλάσης, πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι 

του τύπου owl:Class (και οµοίως για τις ιδιότητες) και κάθε στιγµιότυπο πρέπει να 

βεβαιωθεί για να ανήκει τουλάχιστον σε µια κλάση (ακόµα κι αν µόνο ανήκει στη 

owl:Thing). Τα URIs που χρησιµοποιούνται για τις κλάσεις, τις ιδιότητες και τα 

στιγµιότυπα πρέπει να είναι αµοιβαία διαχωρισµένα (mutually disjoint). 

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

υπογλώσσας OWL Lite.  Ακολουθεί µια περιγραφή των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων που προστίθενται σ’ αυτά και αποτελούν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της OWL DL και της OWL Full. Να σηµειωθεί ότι οι τελευταίες έχουν 

τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά η OWL Full παρέχει περισσότερη ελευθερία, όσον 

αφορά το πώς µπορούν να συνδυαστούν τα γνωρίσµατα αυτά.  
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1.3 Σύνοψη της γλώσσας 
 
Στον παρακάτω  πίνακα 1.1  φαίνονται συνοπτικά όλα τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα (έννοιες) της γλώσσας OWL Lite, της OWL DL, και της OWL Full. Οι 

όροι µε πλάγια γράµµατα είναι οι όροι της OWL. Τα προθέµατα rdf: ή rdfs: 

χρησιµοποιούνται όταν οι όροι είναι ήδη παρόντες στο RDF ή στο RDF Schema. Σε 

διαφορετική περίπτωση οι όροι εισάγονται από την OWL. Κατά συνέπεια, ο όρος 

rdfs:subPropertyOf δείχνει ότι ο όρος subPropertyOf είναι ήδη γραµµένος στο 

λεξιλόγιο του rdfs. Επίσης, ο όρος Class δηλώνεται ακριβέστερα ως owl:Class και 

είναι ένας όρος που εισάγεται από την OWL. 

Στον πίνακα 1.2 φαίνονται οι έννοιες που προστίθενται σ’ αυτές της OWL Lite και 

αποτελούν την OWL DL και την OWL Full. 

 

1.3.1 Σύνοψη της OWL Lite 

 

∆εν αναφέρεται η συγκεκριµένη σύνταξη αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 

(αυτό περιγράφεται στην ανάλογη σύσταση OWL Reference [11] ). Όπου ήταν 

χρήσιµο αναφέρθηκαν ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα σύνταξης. Επίσης 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα περιγράφεται αναλυτικότερα και µε παραδείγµατα  

και οδηγίες χρήσης στη σύσταση OWL Guide [10].   

Η OWL Lite χρησιµοποιεί µόνο µερικά από τα γλωσσικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της OWL και έχει περισσότερους περιορισµούς στη χρήση τους από ότι 

στις DL, OWL Full. Παραδείγµατος χάριν, σε OWL Lite, οι κλάσεις (classes) 

µπορούν µόνο να καθοριστούν από όρους υπερκλάσεων (superclasses) που περιέχουν 

ονόµατα, (οι υπερκλάσεις δεν µπορούν να είναι αυθαίρετες εκφράσεις), και µόνο 

ορισµένα είδη περιγραφής κλάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Η ισοδυναµία 

µεταξύ των κλάσεων και υποκλάσεων, σχέσεις µεταξύ των κλάσεων επιτρέπεται µόνο 

µεταξύ των κλάσεων που περιέχουν ονόµατα (named classes), και όχι µεταξύ 

αυθαίρετων εκφράσεων κλάσεων. Οµοίως, οι περιορισµοί στη OWL Lite 

χρησιµοποιούν κλάσεις που περιέχουν ονόµατα. Η OWL Lite έχει επίσης µια έννοια 

περιορισµού του πληθάριθµου (οι επιτρεπόµενοι πληθάριθµοι που µπορούν να 

καθοριστούν ρητά είναι 0 ή 1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 
Χαρακτηριστικά 
RDFSchema:  

• Class(Thing, Nothing) 
• rdfs:subClassOf  
• rdf:Property  
• rdfs:subPropertyOf 
• rdfs:domain  
• rdfs:range 
• Individual 

(Αν)Ισότητα:  

• equivalentClass 
• equivalentProperty  
• sameAs 
• differentFrom  
• AllDifferent  
• distinctMembers 

Χαρακτηριστικά 
Ιδιοτήτων:  

• ObjectProperty  
• DatatypeProperty  
• inverseOf  
• TransitiveProperty  
• SymmetricProperty  
• FunctionalProperty 
• InverseFunctional 

Property 

Περιορισµοί Ιδιοτήτων:  

• Restriction 
• onProperty 
• allValuesFrom 
• someValuesFrom 

Περιορισµοί Πληθάριθµου:  

• minCardinality µόνο 0 ή 1) 
• maxCardinality (µόνο 0 ή 1)  
• cardinality (µόνο 0 ή 1)           

Πληροφορία 
Επικεφαλίδας:  

• Ontology 
• imports 

Τοµή (Intersection) 
Κλάσεων:  
• intersectionOf 
 
Datatypes  
• xsd datatypes 

Πληροφορία Έκδοσης 
(Versioning) :  

• versionInfo  
• priorVersion  
• backward CompatibleWith  
• incompatibleWith  
• DeprecatedClass 
• Deprecated   Property 

Ιδιότητες Σχολιασµού 
(Annotation Properties):  

• rdfs:label  
• rdfs:comment 
• rdfs:seeAlso  
• rdfs:isDefinedBy  
• AnnotationProperty 
• OntologyProperty 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Αξιώµατα Κλάσεων:  

• oneOf, dataRange  
• disjointWith  
• equivalentClass 

(Εφαρµόζεται σε εκφράσεις 
κλάσεων)  

• rdfs:subClassOf 
(Εφαρµόζεται σε εκφράσεις 
κλάσεων)  

Boolean Συνδυασµοί Εκφράσεων Κλάσεων:  

• unionOf  
• complementOf  
• intersectionOf 

Αυθαίρετος Πληθάριθµος: 

• minCardinality  
• maxCardinality  

Filler Information:  
• hasValue 
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• cardinality 

 
 

1.3.2 OWL Lite RDF  Schema χαρακτηριστικά  

 
Οι ακόλουθες έννοιες της OWL Lite που εισάγονται σε RDFS είναι τα εξής:   

Class: Μια κλάση καθορίζει µια οµάδα ατόµων (individuals) που ανήκουν µαζί γιατί 

µοιράζονται µερικές ιδιότητες. Για παράδειγµα, H Deborah και ο Frank είναι και τα 

δύο µέλη της κλάσης Person. Οι κλάσεις µπορούν να οργανωθούν µε µια ιεραρχία 

εξειδίκευσης, χρησιµοποιώντας  subClassOf. Υπάρχει µια ενσωµατωµένη γενικότερη 

κλάση που ονοµάζεται Thing και είναι η κλάση όλων των στιγµιότυπων και είναι µια 

υπερκλάση (superclass) όλων των OWL κλάσεων. Υπάρχει επίσης µια 

ενσωµατωµένη, ειδικότερη κλάση που δεν έχει στιγµιότυπα και ονοµάζεται Nothing. 

 rdfs:subClassOf: Οι ιεραρχίες κλάσης µπορούν να δηµιουργηθούν µε τη δηµιουργία 

µιας ή περισσότερων δηλώσεων ότι µια κλάση είναι µια υποκλάση µιας άλλης 

κατηγορίας. Για παράδειγµα, η κλάση Person (πρόσωπο) θα µπορούσε να δηλωθεί για 

να είναι µια υποκλάση της κλάσης Mammal (θηλαστικό). Συνεπάγεται λοιπόν ότι εάν 

ένα άτοµο είναι πρόσωπο, κατόπιν θα είναι επίσης και θηλαστικό.   

 rdf:Property: Οι ιδιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηλώσουν τις 

σχέσεις µεταξύ των στιγµιότυπων κλάσεων ή µεταξύ στιγµιότυπων κλάσεων και 

τιµών δεδοµένων (data values). Παραδείγµατα ιδιοτήτων αποτελούν: hasChild (έχει 

παιδιά), hasRelative (έχει συγγενείς), hasSibling (έχει αδελφό), και hasAge (έχει 

ηλικία). Οι τρεις πρώτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συνδέουν ένα 

στιγµιότυπο της κλάσης Person (πρόσωπο) µε ένα άλλο στιγµιότυπο της κλάσης 

Person (ObjectProperty). Η τελευταία ιδιότητα (hasAge) µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να συνδέσει στιγµιότυπο της κλάσης Person µε µια ακέραια τιµή 

(DatatypeProperty). Οι δυο ιδιότητες, owl:ObjectProperty και 

owl:DatatypeProperty είναι  υποκλάσεις (subclasses) της RDF κλάσης rdf:Property.   

 rdfs:subPropertyOf: Οι ιεραρχίες ιδιότητας µπορούν να δηµιουργηθούν µε την 

δηµιουργία µιας ή περισσότερων δηλώσεων ότι µια ιδιότητα είναι µια υποϊδιότητα 

(subproperty) µιας ή περισσότερων άλλων ιδιοτήτων. Παραδείγµατος χάριν, η 

ιδιότητα hasSibling µπορεί να δηλωθεί ότι είναι µια υποιδιότητα της ιδιότητας 
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hasRelative. Από αυτό συνεπάγεται ότι εάν ένα άτοµο συγγενεύει µε ένα άλλο µέσω 

της ιδιότητας hasSibling, κατόπιν θα συνδέεται επίσης µε έναν δεύτερο µε την 

ιδιότητα hasRelative.   

 rdfs:domain: Ένα πεδίο ορισµού µιας ιδιότητας, περιορίζει τα στιγµιότυπα στα 

οποία η ιδιότητα µπορεί να εφαρµοστεί. Εάν µια ιδιότητα συνδέει ένα στιγµιότυπο µε 

ένα άλλο στιγµιότυπο και η ιδιότητα έχει µια κλάση σαν το πεδίο ορισµού της, τότε 

το άλλο στιγµιότυπο πρέπει να ανήκει σε αυτή τη κλάση. Για παραδείγµα, η ιδιότητα 

hasChild µπορεί να δηλωθεί ότι έχει το πεδίο ορισµού της κλάσης Mammal.  Mπορεί 

να συµπεράνει κάποιος λοιπόν ότι, εάν ισχύει ο Frank - hasChild - Anna, τότε ο Frank 

πρέπει να είναι θηλαστικό. Να σηµειωθεί ότι το rdfs:domain ορίζεται ως ένας γενικός  

(global) περιορισµός, δεδοµένου ότι ο περιορισµός δηλώνεται στην ιδιότητα και όχι 

µόνο στην ιδιότητα όταν αυτή συνδέεται µε µια ιδιαίτερη κλάση. 

 rdfs:range: Το εύρος µιας ιδιότητας περιορίζει τα στιγµιότυπα πάνω στα οποία η 

ιδιότητα µπορεί να έχει ισχύ. Εάν µια ιδιότητα συνδέει ένα στιγµιότυπο µε ένα άλλο 

στιγµιότυπο, και η ιδιότητα έχει µια κλάση µε δεδοµένο εύρος, τότε το άλλο 

στιγµιότυπο θα πρέπει να ανήκει σε αυτή τη κλάση. Όπως φαίνεται είναι παρόµοιο 

γνώρισµα µε το πεδίο ορισµού (domain). Έτσι  το εύρος είναι και αυτό ένας γενικός  

(global)  περιορισµός όπως είναι και το πεδίο ορισµού. 

 Individual: Τα άτοµα είναι στιγµιότυπα κλάσεων, και οι ιδιότητες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να συνδέουν ένα άτοµο µε ένα άλλο. Παραδείγµατος χάριν, ένα 

άτοµο που ονοµάζεται Deborah µπορεί να περιγραφεί ως ένα στιγµιότυπο της κλάσης 

Person και η ιδιότητα hasEmployer µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνδέει το 

στιγµιότυπο Deborah  µε το στιγµιότυπο StanfordUniversity. 

1.3.3 OWL Lite Equality (ισότητα) και Inequality (ανισότητα)  

 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της OWL Lite σχετίζονται µε την ισότητα 

ή την ανισότητα. 

  equivalentClass: ∆ύο κλάσεις µπορούν να δηλωθούν να είναι ισοδύναµες. Οι 

ισοδύναµες κλάσεις έχουν τα ίδια στιγµιότυπα. Η ισότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να δηµιουργήσει συνώνυµες κλάσεις. Για παράδειγµα, η κλάση Car  µπορεί να 

δηλωθεί να είναι equivalentClass µε τη κλάση Automobile. Συνεπάγεται λοιπόν ότι 
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κάθε στιγµιότυπο της κλάσης Car, θα είναι επίσης και στιγµιότυπο της κλάσης 

Automobile και το αντίστροφο.  

 equivalentProperty: ∆ύο ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν να είναι ισοδύναµες. Οι 

ισοδύναµες ιδιότητες συνδέουν ένα στιγµιότυπο µε άλλα στιγµιότυπα του ίδιου 

συνόλου. Η ισότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει συνώνυµες 

ιδιότητες. Παραδείγµατος χάριν η ιδιότητα hasLeader  µπορεί να δηλωθεί να είναι 

ισοδύναµη ιδιότητα µε την hasHead. Συνεπάγεται λοιπόν ότι εάν το Χ συνδέεται µε 

το Υ µε την ιδιότητα hasLeader, τότε το Χ συνδέεται επίσης µε το Υ µε την 

ιδιοκτησία hasHead και αντίστροφα. Μια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων µπορεί 

να εξάγει ότι η ιδιότητα hasLeader είναι µια subproperty (υποϊδιότητα) της hasHead 

και η hasHead είναι µια subProperty της hasLeader.   

 sameAs: ∆ύο στιγµιότυπα µπορούν να δηλωθούν να είναι τα ίδια. Αυτά τα 

κατασκευάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν διάφορα 

διαφορετικά ονόµατα τα οποία όµως αναφέρονται στο ίδιο στιγµιότυπο. Για 

παράδειγµα το άτοµο Deborah µπορεί να δηλωθεί να είναι το ίδιο άτοµο µε το 

Deborah McGuinness.   

 differentFrom: Ένα στιγµιότυπα µπορεί να δηλωθεί ότι είναι διαφορετικό από άλλα 

στιγµιότυπα. Παραδείγµατος χάριν το στιγµιότυπο Frank µπορεί να δηλωθεί να είναι 

διαφορετικό από τα στιγµιότυπα Deborah και Jim. Κατά συνέπεια, εάν τα 

στιγµιότυπα Frank και Deborah είναι και οι δύο τιµές για µια ιδιότητα που δηλώνεται 

να είναι λειτουργική (η ιδιότητα έχει το πολύ µια τιµή) τότε θα υπάρχει µια αντίφαση. 

Μια σαφής δήλωση ότι τα άτοµα είναι διαφορετικά είναι σηµαντική, όταν 

χρησιµοποιούµε γλώσσες όπως η OWL (και RDF) που δεν υποθέτουν ότι τα άτοµα 

έχουν ένα και µόνο ένα όνοµα. Χωρίς τις πρόσθετες πληροφορίες µια µηχανή 

εξαγωγής συµπερασµάτων δεν θα µπορούσε να συµπεράνει ότι ο Frank και η 

Deborah αναφέρονται σε διαφορετικά άτοµα. 

 AllDifferent: ∆ιάφορα στιγµιότυπα µπορούν να δηλωθούν ότι είναι αµοιβαία 

ξεχωριστά  (όλα διαφορετικά µεταξύ τους) µε µια AllDifferent δήλωση. 

Παραδείγµατος χάριν ο Frank, η Deborah, και ο Jim θα µπορούσαν να δηλωθούν για 

να είναι διαφορετικοί µεταξύ τους χρησιµοποιώντας την έννοια AllDifferent. 

Αντίθετα από τη δήλωση differentFrom, η AllDifferent θα επέβαλλε επισης, ότι ο Jim 

και η Deborah είναι διαφορετικοί (όχι µόνο ότι ο Frank είναι διαφορετικός από τη 

Deborah και ότι ο Frank είναι διαφορετικός από τον Jim). Η έννοια AllDifferent είναι 
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ιδιαίτερα χρήσιµη όταν υπάρχουν σύνολα διαφορετικών αντικειµένων και όταν οι 

σχεδιαστές µοντέλων ενδιαφέρονται για την επιβολή µοναδικής υπόθεσης ονοµάτων 

µέσα σε εκείνα τα σύνολα αντικειµένων. Χρησιµοποιείται από κοινού µε το 

distinctMembers για να δηλώσει ότι όλα τα µέλη ενός καταλόγου είναι διαφορετικά 

και ανά ζεύγη ξεχωριστά.   

 

1.4  OWL Lite Χαρακτηριστικά ιδιότητων 
 

Υπάρχουν ειδικοί προσδιοριστές (identifiers) στην OWL Lite που χρησιµοποιούνται 

για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες και την τιµή (Value) τους. Η 

διάκριση µεταξύ ObjectProperty και DatatypeProperty αναφέρθηκε στην περιγραφή 

της έννοιας rdf:property.  

 

 inverseOf: Ανάστροφη ιδιότητα Μια ιδιότητα µπορεί να δηλωθεί να είναι 

ανάστροφη µιας άλλης ιδιότητας. Εάν η ιδιότητα P1 δηλώνεται για να είναι το 

αντίστροφο της ιδιότητας P2, τότε εάν το Χ συνδέεται µε το Υ µε την P2 ιδιότητα, 

τότε το Υ συνδέεται µε το Χ µε την P1 ιδιότητα. Για παραδείγµα, εάν η ιδιότητα 

hasChild είναι το αντίστροφο της hasParent και η Deborah hasParent Louise, τότε 

συνεπάγεται ότι η Louise hasChild Deborah.   

 TransitiveProperty: Μεταβατική ιδιότητα. Οι ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν να 

είναι µεταβατικές. Εάν µια ιδιότητα είναι µεταβατική, τότε εάν το ζευγάρι (x,y) είναι 

µια περίπτωση της µεταβατικής ιδιότητας P, και το ζευγάρι (y,z) είναι και αυτό 

περίπτωση του P, τότε το ζευγάρι (x,z) είναι επίσης µια περίπτωση του P. Για 

παράδειγµα, εάν η ιδιότητα πρόγονος δηλώνεται να είναι µεταβατική και εάν η Sara 

είναι πρόγονος της Louise (δηλ., το ζεύγος (Sara, Louise) είναι µια περίπτωση της 

ιδιότητας πρόγονος) και η Louise είναι πρόγονος της Deborah (δηλ., το ζεύγος 

(Louise, Deborah) είναι µια περίπτωση της ιδιότητας πρόγονος), τότε συνεπάγεται ότι 

και η Sara είναι πρόγονος της Deborah (δηλ., το ζεύγος (Sara, Deborah είναι µια 

περίπτωση της ιδιότητας πρόγονος. 

Η OWL Lite (και η OWL DL) επιβάλλουν τη συνθήκη, ότι οι µεταβατικές ιδιότητες 

(και οι superproperties τους) δεν µπορούν να έχουν τον περιορισµό: maxCardinality 

1. Χωρίς αυτήν την συνθήκη η OWL Lite και η OWL DL θα γίνονταν undecidable  

(αναποφάσιστες) γλώσσες. 
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 SymmetricProperty: Συµµετρική ιδιότητα. Οι ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν για 

να είναι συµµετρικές. Εάν µια ιδιότητα είναι συµµετρική, τότε εάν το ζευγάρι (x,y) 

είναι µια περίπτωση της συµµετρικής ιδιότητας P, τότε το ζευγάρι (y,x) είναι επίσης 

µια περίπτωση του P. Παραδείγµατος χάριν εάν δηλωθεί να είναι η ιδιότητα φίλος µια 

συµµετρική ιδιότητα, τότε συνεπάγεται ότι αν ο Frank είναι φίλος της Deborah, τότε 

και η Deborah θα είναι φίλη του Frank.   

 FunctionalProperty: Συναρτησιακή ιδιότητα. Οι ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν 

να έχουν µια µοναδική τιµή (value). Εάν µια ιδιότητα είναι FunctionalProperty, τότε 

έχει λιγότερο από µια τιµή για κάθε άτοµο (µπορεί και να µην έχει καµία τιµή για 

κάποιο άτοµο). Αυτό το χαρακτηριστικό αναφερεται και ως µοναδική ιδιότητα 

(unique property). Η FunctionalProperty είναι στην ουσία µια περίληψη της 

δήλωσης ότι ο ελάχιστος πληθάριθµος (minCardinality) της ιδιότητας είναι 0 και o 

µέγιστος πληθάριθµος (maxCardinality) είναι 1. Για παράδειγµα η ιδιότητα 

hasPrimaryEmployer µπορεί να δηλωθεί να είναι µια FunctionalProperty. 

Συνεπάγεται λοιπόν ότι κανένα άτοµο δεν µπορεί να έχει περισσότερους από έναν 

αρχικούς εργοδότες. Αυτό όµως δεν επιβάλει ότι κάθε άτοµο πρέπει να έχει 

τουλάχιστον έναν αρχικό εργοδότη. 

InverseFunctionalProperty: Ανάστροφα Συναρτησιακή ιδιότητα. Οι ιδιότητες 

µπορούν να δηλωθούν να είναι ανάστροφα συναρτησιακές (inverse functional). Εάν 

δηλαδή µια ιδιότητα είναι ανάστροφα συναρτησιακή, έπεται ότι η  αντίστροφη 

ιδιότητα  είναι λειτουργική. Κατά συνέπεια η  αντίστροφη ιδιότητα έχει το πολύ µια 

τιµή για κάθε στιγµιότυπο. Για παράδειγµα  η ιδιότητα hasUSSocialSecurityNumber 

(µοναδικός αναγνωριστής για τους κατοίκους των ΗΠΑ) µπορεί να δηλωθεί να είναι 

inverse functional. Το αντίστροφο αυτής της ιδιότητας (που αναφέρεται και ως 

isTheSocialSecurityNumberFor) θα έχει το πολύ µια τιµή για κάθε άτοµο της κλάσης 

social security number. Κατά συνέπεια λοιπόν o social security number οποιουδήποτε 

ατόµου είναι η µόνη τιµή για την ιδιότητα isTheSocialSecurityNumberFor τους. Από 

αυτό συνεπάγεται ότι δύο διαφορετικά άτοµα δεν έχουν τον ίδιο social security 

number. Επίσης, συνεπάγεται ότι εάν δύο περιπτώσεις ατόµων έχουν τον ίδιο social 

security number, τότε εκείνες οι δύο περιπτώσεις, θα αναφέρονται στο ίδιο άτοµο.   
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1.4.1 OWL Lite περιορισµοί ιδιοτήτων 

 

 Η OWL Lite επιτρέπει να τοποθετηθούν περιορισµοί στον τρόπο µε τον οποίο οι 

ιδιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα στιγµιότυπα µιας κλάσης. Αυτοί οι 

περιορισµοί (και οι περιορισµοί πληθάριθµου στην επόµενη ενότητα) 

χρησιµοποιούνται µέσα στο πλαίσιο   owl:Restriction. Tο στοιχείο owl:onProperty το 

στοιχείο δείχνει την περιορισµένη ιδιότητα. Οι παρακάτω δύο περιορισµοί, 

καθορίζουν ποιες τιµές  µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ενώ οι περιορισµοί της 

επόµενης ενότητας καθορίζουν πόσες τιµές  µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

 allValuesFrom: Ο περιορισµός allValuesFrom ορίζεται πάνω στην ιδιότητα, η οποία 

σχετίζεται µε µια κλάση. Σηµαίνει ότι αυτή η ιδιότητα σε αυτήν την συγκεκριµένη 

κλάση έχει έναν τοπικό περιορισµό του εύρους της. Κατά συνέπεια εάν ένα 

στιγµιότυπο της κλάσης συνδέεται µε µια ιδιότητα µε ένα δεύτερο στιγµιότυπο τότε 

το δεύτερο στιγµιότυπο µπορεί να προκύψει να είναι ένα στιγµιότυπο της κλάσης που 

έχει τοπικά περιορισµένο εύρος. Παραδείγµατος χάριν, η κλάση Person µπορεί να 

έχει µια ιδιότητα hasDaughter που έχει τον τοπικό περιορισµό allValuesFrom,από τη 

κλάση Woman. Αυτό σηµαίνει ότι εάν το άτοµο Louise συνδέεται µε την ιδιότητα 

hasDaughter µε το άτοµο Deborah, τότε αυτό συνεπάγεται ότι η Deborah είναι ένα 

στιγµιότυπο της κλάσης Woman. Αυτός ο περιορισµός επιτρέπει στην ιδιότητα 

hasDaughter να χρησιµοποιηθεί µε άλλες κλάσεις, όπως την κλάση Cat και να έχει 

έναν κατάλληλο περιορισµό τιµής, ανάλογο µε τη χρήση της ιδιότητας σε αυτήν την 

κλάση. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιότητα hasDaughter θα είχε τον τοπικό 

περιορισµό εύρους Cat, όταν θα συνδέεται µε την κλάση Cat και θα έχει τοπικό 

περιορισµό εύρους Person όταν θα συνδέεται µε την κλάση Person. Να σηµειωθεί ότι 

µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων δεν µπορεί να συµπεράνει , µόνο από έναν 

περιορισµό allValuesFrom, ότι υπάρχει τουλάχιστον µια τιµή η ιδιότητα.  

 someValuesFrom: Ο περιορισµός someValuesFrom ορίζεται πάνω σε µια ιδιότητα, η 

οποία σχετίζεται µε µια κλάση. Μια συγκεκριµένη κλάση µπορεί να έχει έναν 

περιορισµό σε µια ιδιότητα, ότι τουλάχιστον µια τιµή για εκείνη την ιδιότητα είναι 

ενός συγκεκριµένου τύπου. Παραδείγµατος χάριν, η κλάση SemanticWebPaper 

µπορεί να έχει έναν  περιορισµό someValuesFrom στην ιδιότητα hasKeyword που 

δηλώνει ότι (ορισµένη) some τιµή για την ιδιότητα hasKeyword πρέπει να είναι µια 
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περίπτωση της κλάσης SemanticWebTopic. Αυτό επιτρέπει την επιλογή  ανάµεσα σε 

πολλαπλάσιες λέξεις κλειδιά και εφ' όσον µια ή περισσότερες από αυτές είναι µια 

περίπτωση της κλάσης SemanticWebTopic, τότε το έγγραφο θα ήταν σύµφωνο µε τον  

περιορισµό someValuesFrom. Αντίθετα από τον περιορισµό allValuesFrom, ο 

περιορισµός someValuesFrom δεν περιορίζει όλες τις τιµές της ιδιότητας, να είναι 

περιπτώσεις της ίδιας κλάσης. Εάν myPaper είναι µια περίπτωση της κλάσης 

SemanticWebPaper, τότε η myPaper συνδέεται µέσω της  ιδιότητας hasKeyword µε 

τουλάχιστον µια περίπτωση της κλάσης SemanticWebTopic. Να σηµειωθεί ότι δεν 

µπορεί κάποιος να συµπεράνει (ενώ θα µπορούσε µε τον περιορισµό  allValuesFrom) 

ότι  all values (όλες οι τιµές) της ιδιότητας hasKeyword είναι περιπτώσεις της κλάσης 

SemanticWebTopic. 

 

1.4.2  OWL Lite περιορισµοί πληθάριθµου (cardinality) 

 
Η OWL Lite έχει µια περιορισµένη δοµή από περιορισµούς πληθάριθµου. Οι OWL 

(και OWL Lite) περιορισµοί του πληθάριθµου αναφέρονται ως τοπικοί περιορισµοί, 

δεδοµένου ότι ορίζονται πάνω σε ιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται µε µια 

συγκεκριµένη κλάση. ∆ηλαδή οι περιορισµοί περιορίζουν τον πληθάριθµο  εκείνης 

της ιδιότητας στα στιγµιότυπα εκείνης της κλάσης. Οι OWL Lite περιορισµοί του 

πληθάριθµου, είναι περιορισµένοι επειδή επιτρέπουν µόνο δηλώσεις που αφορούν 

πληθάριθµους µε τιµές 0 ή 1 (δεν επιτρέπουν αυθαίρετες τιµές του πληθάριθµου, 

όπως συµβαίνει στην OWL DL και στη OWL Full).   

minCardinality: Ο πληθάριθµος δηλώνεται πάνω σε µια ιδιότητα που σχετίζεται µε 

µια συγκεκριµένη κλάση. Εάν το minCardinality δηλωθεί να είναι 1 σε µια ιδιότητα 

που σχετίζεται µε µια κλάση, τότε οποιαδήποτε περίπτωση εκείνης της κλάσης, θα 

συνδέεται µε τουλάχιστον ένα στιγµιότυπο (individual) µέσω εκείνης της ιδιότητας. 

Αυτός ο περιορισµός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να πει κανείς ότι η ιδιότητα  

απαιτείται   να έχει µια τιµή για όλα  τα στιγµιότυπα της κλάσης. Για παράδειγµα η 

κλάση Person  δεν θα έχει κανένα περιορισµό ελάχιστου πληθάριθµου σε µια ιδιότητα 

hasOffspring δεδοµένου ότι δεν έχουν όλα τα άτοµα απόγονους (offspring). Η κλάση 

Parent (γονιός) όµως θα είχε ένα περιορισµό ελάχιστου πληθάριθµου 1 στην ιδιότητα 

hasOffspring. Εάν κάποιος ξέρει ότι η Louise είναι στιγµιότυπο της κλάσης Person 
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τότε τίποτα δεν µπορεί να συναχθεί για τον ελάχιστο πληθάριθµο της hasOffspring 

ιδιότητα της. Μόλις δηλωθεί όµως ότι η Louise είναι µια και ένα στιγµιότυπο της 

κλάσης Parent, τότε µπορεί µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων να συµπεράνει ότι 

η Louise συνδέεται µε τουλάχιστον ένα στιγµιότυπο µε την ιδιότητα hasOffspring. 

Από αυτές τις πληροφορίες µόνο δεν µπορεί να συµπεράνει µια µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων κάτι για το µέγιστο αριθµό απογόνων των στιγµιότυπων της κλάσης 

Parent. Στην OWL Lite οι µόνοι ελάχιστοι πληθάριθµοι που επιτρέπονται είναι 0 ή 1. 

Ένας ελάχιστο πληθάριθµος µηδέν  σε µια ιδιότητα δηλώνει απλώς (ελλείψει άλλων 

συγκεκριµένων πληροφοριών) ότι η ιδιότητα είναι προαιρετική όσον αφορά µια 

κλάση. Παραδείγµατος χάριν, η ιδιότητα hasOffspring µπορεί να έχει ένα ελάχιστο 

πληθάριθµο = 0 στην κλάση Person (ενώ δηλώνεται να έχει τις πιο συγκεκριµένες 

πληροφορίες ελάχιστου πληθάριθµου=ένα στην κλάση Parent).   

 maxCardinality: Εάν το maxCardinality δηλωθεί να είναι 1 σε µια ιδιότητα που 

σχετίζεται µε µια κλάση, τότε οποιαδήποτε στιγµιότυπο εκείνης της κλάσης θα 

συνδέεται το πολύ µε ένα στιγµιότυπο µέσω αυτής της ιδιότητας. Ένας περιορισµός 

να είναι το ο µέγιστος πληθάριθµος ίσος µε ένα καλείται µερικές φορές και ως 

συναρτησιακή (functional) η µοναδική (unique) ιδιότητα. Για παραδείγµα η ιδιότητα 

hasRegisteredVotingState (εγγεγραµµένοι ψηφοφόροι πολιτείας) στην κλάση 

UnitedStatesCitizens µπορεί να έχει µέγιστος πληθάριθµος ίσο µε ένα (επειδή οι 

άνθρωποι έχουν άδεια να ψηφίσουν µόνο σε µια πολιτεία). Από αυτό συµπεραίνει µια 

µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων ότι τα στιγµιότυπα της κλάσης USCitizens δεν 

µπορούν να συνδέονται µε δύο ή περισσότερα διαφορετικά στιγµιότυπα µέσω της 

ιδιότητας hasRegisteredVotingState. Αν ισχύει ένας περιορισµός maxCardinality =1, 

δεν µπορεί µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων να συνάγει ότι  επίσης και 

minCardinality =1. Ορισµένες κλάσεις δεν έχουν καµία τιµή για µια συγκεκριµένη 

ιδιότητα. Παραδείγµατος χάριν, τα στιγµιότυπα της κλάσης UnmarriedPerson  δεν 

πρέπει να συνδέονται µε οποιαδήποτε στιγµιότυπα µε την ιδιότητας hasSpouse  Αυτή 

η περίπτωση θα αντιπροσωπεύεται από maxCardinality =0 στην ιδιότητα hasSpouse 

που σχετίζεται µε την κλάση UnmarriedPerson.   

Cardinality: O πληθάριθµος παρέχεται ως  εύκολη λύση όταν πρέπει να δηλωθεί ότι 

µια ιδιότητα σε µια κλάση έχει και minCardinality =0 και maxCardinality =0 ή 

minCardinality =1 και maxCardinality =1. Για παράδειγµα, η κλάση Person (άτοµο) 

έχει ακριβώς µια τιµή για την ιδιότητα hasBirthMother. Από αυτό µπορεί µια µηχανή 
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εξαγωγής συµπερασµάτων να συνάγει ότι δεν µπορούν δύο διαφορετικά στιγµιότυπα 

της κλάσης Mother να είναι τιµές της ιδιότητας hasBirthMother του ίδιου ατόµου. 

 

1.4.3 OWL Lite Τοµή κλάσης (class intersection) 

 

H OWL Lite περιλαµβάνει ένα µηχανισµό διχοτόµησης αλλά περιορίζεται η χρήση 

του. 

 intersectionOf: Η OWL Lite επιτρέπει τις τοµές των κλάσεων και των περιορισµών. 

Παραδείγµατος χάριν η κλάση EmployedPerson µπορεί να περιγραφεί ως 

intersectionOf της κλασης Person και της κλάσης EmployedThings (η οποία θα 

µπορούσε να οριστεί ως τα πράγµατα που έχουν ελάχιστο πληθάριθµο ένα στην 

ιδιότητα hasEmployer). Μια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων µπορεί από εδώ να 

συµπεράνει ότι οποιοδήποτε στιγµιότυπο της κλάσης EmployedPerson έχει 

τουλάχιστον έναν εργοδότη. Ένα παράδειγµα σύνταξης της intersectionΟf είναι: 
 
<owl:Class rdf:ID="WhiteWine"> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
  <owl:Class rdf:about="#Wine" />  
<owl:Restriction> 
  <owl:onProperty rdf:resource="#hasColor" />  
  <owl:hasValue rdf:resource="#White" />  

  </owl:Restriction> 
  </owl:intersectionOf> 

  </owl:Class> 

 

1.5  OWL τύποι δεδοµένων (Datatypes) 

H OWL χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς του RDF για τιµές δεδοµένων (Data 

values). Λεπτοµερής περιγραφή των ενσωµατωµένων datatypes της OWL γίνεται στη 

σύσταση OWL Guide[10] (στην παράγραφο Datatypes) που βασίζονται σε ένα 

µεγάλο µέρος στα Datatypes του XML Schema.Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 

επιθυµητά (recommended) Datatypes που χρησιµοποιούνται στην OWL. 

Xsd:string xsd:normalized   
String xsd:boolean 

xsd:decimal xsd:float xsd:double 
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xsd:integer xsd:nonNegative 
Integer xsd:positive Integer 

xsd:nonPositive 
Integer xsd:negative Integer  

xsd:long xsd:int xsd:short xsd:byte 

xsd:unsignedLong xsd:unsignedInt xsd:unsigned Short xsd:unsigned 
Byte 

xsd:hexBinary xsd:base64Binary   

xsd:dateTime xsd:time xsd:date xsd:gYear   
Month 

xsd:gYear xsd:gMonthDay xsd:gDay xsd:gMonth 
xsd:anyURI xsd:token xsd:language  

xsd:NMTOKEN xsd:Name xsd:NCName  

 

1.5.1 OWL Lite επικεφαλίδες πληροφοριών (Header information) 

H OWL Lite υποστηρίζει έννοιες όπως, ο συνυπολογισµός οντολογιών, σχέσεων 

µεταξύ τους, και επισύναψης πληροφοριών στις οντολογίες. Περισσότερες 

λεπτοµέρειες δίνονται στη σύσταση OWL Reference [11]  και παραδείγµατα στη 

σύσταση OWL Guide [10]. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα σύνταξης τέτοιων 

εννοιών είναι: 

<owl:Ontology rdf:about=""> 
  <rdfs:comment>An example OWL ontology</rdfs:comment>  
<owl:priorVersion> 
  <owl:Ontology 

rdf:about="http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-
guide-20030818/wine" />  

  </owl:priorVersion> 
  <owl:imports 

rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-
guide-20031209/food" />  

  <rdfs:label>Wine Ontology</rdfs:label>  
  </owl:Ontology> 

1.5.2 OWL Lite ιδιότητες σχολιασµού (Annotation properties) 

 
H OWL Lite επιτρέπει σχολιασµούς πάνω σε κλάσεις, ιδιότητες και επικεφαλίδες 

οντολογιών και στιγµιότυπων. Η χρήση αυτών των σχολιασµών υπόκειται σε 



Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή στις Οντολογίες και την OWL 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

20

ορισµένους περιορισµούς. Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στη σύσταση 

OWL Reference [11]. Ακολουθεί ένα παράδειγµα σύνταξης ιδιοτήτων σχολιασµού. 

 

 

ontology ::= 'Ontology(' [ ontologyID ] { directive } ')' 
directive ::= 'Annotation(' ontologyPropertyID ontologyID ')' 

| 'Annotation(' annotationPropertyID URIreference ')' 
| 'Annotation(' annotationPropertyID dataLiteral ')' 
| 'Annotation(' annotationPropertyID individual ')' 
| axiom 
| fact 

 

 

1.5.3 OWL Lite Πληροφορίες έκδοσης (Versioning)  

Η RDF έχει ήδη ένα µικρό λεξιλόγιο για την περιγραφή των πληροφοριών 

έκδοσης. Η OWL επεκτείνει σηµαντικά αυτό το λεξιλόγιο. Είναι δυνατόν να 

συνδεθούν µεταξύ τους οντολογίες άλλης έκδοσης (version), αλλά ωστόσο πολλές 

φορές αυτές δεν είναι µεταξύ τους συµβατές.  

 

1.5.4 Πρόσθετες έννοιες που χρησιµοποιούνται από τις υπογλώσσες OWL 

DL και OWL Full 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η OWL DL και η OWL Full χρησιµοποιούν το ίδιο 

λεξιλόγιο, αλλά η OWL DL υπόκειται σε µερικούς περιορισµούς. H OWL DL απαιτεί 

το χωρισµό των τύπων. Μια κλάση δεν µπορεί να είναι και ένα στιγµιότυπο ή µια 

ιδιότητα. Επίσης µια ιδιότητα δεν µπορεί να είναι και ένα στιγµιότυπο ή µια κλάση. 

∆ηλαδή οι περιορισµοί δεν µπορούν να εφαρµοστούν στα γλωσσικά στοιχεία της 

OWL από µόνοι τους (κάτι τέτοιο επιτρέπεται στην OWL Full). Επιπλέον, η OWL 

DL απαιτεί οι ιδιότητες να είναι είτε ObjectProperties είτε DatatypeProperties: Οι 

DatatypeProperties είναι σχέσεις µεταξύ των στιγµιότυπων  των κλάσεων και των 

Datatypes του RDF και του XML Schema, ενώ οι ObjectProperties είναι σχέσεις 
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µεταξύ των  στιγµιότυπων. Οι διαχωρισµοί και οι περιορισµοί περιγράφονται 

αναλυτικά στη σύσταση OWL Semantics and Abstract Syntax [12] . Παρακάτω 

περιγράφεται το λεξιλόγιο της OWL DL και της OWL Full, το οποίο επεκτείνει την 

OWL Lite.   

•  oneOf: κλάσεις απαρίθµησης (enumerated classes): Οι κλάσεις µπορούν να 

περιγραφούν από την απαρίθµηση των στιγµιότυπων που αποτελούν την 

κλάση. Τα µέλη της κλάσης είναι ακριβώς το σύνολο των απαριθµηµένων 

στιγµιότυπων. Για παράδειγµα, η κλάση daysOfTheWeek µπορεί να 

περιγραφεί απαριθµώντας απλά τα στιγµιότυπα: Κυριακή, ∆ευτέρα, Τρίτη, 

Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μια µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων µπορεί να συµπεράνει ότι ο µέγιστος πληθάριθµος είναι 7 για 

οποιασδήποτε ιδιότητα που έχει την κλάση daysOfTheWeek ως περιορισµό 

allValuesFrom. 

Ένα παράδειγµα σύνταξης από την οντολογία wine όπου η κλάση 

WineColor µε στιγµιότυπα  White, Rose, Red φαίνεται παρακάτω : 

 
<owl:Class rdf:ID="WineColor"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#WineDescriptor" />  
   <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
  <owl:Thing rdf:about="#White" />  
  <owl:Thing rdf:about="#Rose" />  
  <owl:Thing rdf:about="#Red" />  

  </owl:oneOf> 
  </owl:Class> 

 

•  hasValue: (ιδιότητες τιµών): Μια ιδιότητα µπορεί να απαιτηθεί να έχει ένα 

συγκεκριµµένο στιγµιότυπο ως τιµή. Η κλάση GreekCitizen µπορεί να οριστεί 

ως εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν την τιµή Greek στην εθνικότητα τους. (Η 

τιµή εθνικότητα, Greek, είναι ένα στιγµιότυπο της κλάσης Nationality).  Η 

σύνταξη του παραδείγµατος φαίνεται παρακάτω: 
 
<owl:Class rdf:ID="GreekCitizen"> 

<rdfs:subClassOf> 
  <owl:equivalentClass> 

<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasNationality" />  

  </owl:onProperty> 
<owl:hasValue> 
  <Nationality rdf:ID="Greek" />  
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  </owl:hasValue> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:equivalentClass> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person" />  

  </owl:Class> 
 

 

•  disjointWith: Οι κλάσεις µπορούν να δηλωθούν να διαχωρίζονται η µια από 

την άλλη. Παραδείγµατος χάριν ο άνδρας και η γυναίκα µπορούν να 

δηλωθούν να είναι διαχωρισµένες κλάσεις. Από την δήλωση disjointWith, µια 

µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων µπορεί να συνάγει µια ασυνέπεια, όταν 

δηλώνεται να είναι ένα άτοµο ταυτόχρονα ένα στιγµιότυπο και των δύο . 

Οµοίως µπορεί να συναχθεί ότι εάν ο Α είναι ένα στιγµιότυπο ενός άνδρα, 

τότε οο Α δεν µπορεί είναι  ένα στιγµιότυπο γυναίκας. 

•  unionOf, complementOf, intersectionOf (συνδυασµοί Bool-Boolean 

combinations): Η OWL DL και η OWL Full επιτρέπουν αυθαίρετους 

συνδυασµούς Bool µεταξύ κλάσεων και περιορισµών, οι οποίοι δηλώνονται 

ως εξής: unionOf, complementOf, και intersectionOf. Για παράδειγµα, 

χρησιµοποιώντας unionOf µπορούµε να δηλώσουµε ότι µια κλάση που 

περιέχει πράγµατα (things), τα οποία είναι είτε USCitizens είτε (or) 

DutchCitizens. Χρησιµοποιώντας complementOf, θα µπορούσαµε να 

δηλώσουµε ότι τα παιδιά δεν είναι (not) SeniorCitizens. (η κλάση Children 

είναι µια υποκλάση του συµπληρώµατος SeniorCitizens). Η υπηκοότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να οριστεί ως η ένωση των υπηκοοτήτων όλων 

των κρατών µελών. 

• minCardinality, maxCardinality, cardinality: πλήρης πληθάριθµος: Ενώ στην 

OWL Lite, οι πληθάριθµοι περιορίζονται να είναι  ίσα µε 1 ή 0, η OWL Full 

επιτρέπει να δηλωθούν ως τιµές του πληθάριθµου αυθαίρετοι θετικοί ακέραιοι 

αριθµοί. Παραδείγµατος χάριν η κλάση DINKs (Dual Income, No Kids) θα 

περιόριζε το πληθάριθµο της ιδιότητας hasIncome σε ένα ελάχιστο 

πληθάριθµο ίσο µε 2 (ενώ η ιδιότητα hasChild θα έπρεπε να περιοριστεί σε 

πληθάριθµο ίσο µε µηδέν).  

Ένα παράδειγµα σύνταξης είναι: 

 
<owl:Class rdf:ID="Vintage"> 

<rdfs:subClassOf> 
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       <owl:Restriction> 
     <owl:onProperty rdf:resource="#hasVintageYear" />  
         <owl:cardinality   
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:cardinality>  

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
 
 

• σύνθετες κλάσεις (complex classes): Η OWL Lite περιορίζει τη σύνταξη σε 

µονά (single) ονόµατα κλάσεων (στις δηλώσεις subClassΟf ή 

equivalentClass) .H Full OWL επεκτείνει αυτόν τον περιορισµό, έτσι ώστε να 

επιτρέπει αυθαίρετες σύνθετες περιγραφές κλάσεων οι οποίες αποτελούνται 

από απαριθµηµένες κλάσεις, περιορισµούς ιδιοτήτων, και Bool συνδυασµούς. 

Επίσης, η OWL Full επιτρέπει στις κλάσεις να µπορούν χρησιµοποιηθούν ως 

στιγµιότυπα (οι OWL DL και η OWL Lite δεν το επιτρέπουν). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 TO PROTÉGÉ 3.0  
 

2.1 Εισαγωγή  
 

Ένα από τα πιο δηµοφιλή εργαλεία  στον παγκόσµιο ιστό για την δηµιουργία 

οντολογιών είναι το Protégé [19]. Το  Protégé είναι ένα πρόγραµµα ανοικτού κώδικα 

(open-source) γραµµένο πλήρως σε Java που υποστηρίζει τη δηµιουργία οντολογιών 

και βάσεων γνώσεων (knowledge-base) σε διαφορετικές µορφές µέσω διαφόρων 

Plug-ins. Για την υποστήριξη της OWL υπάρχει το OWL Plug-In.  

Με το Protégé µπορεί κανείς να δουλέψει ταυτόχρονα µε κλάσεις αλλά και 

στιγµιότυπα των κλάσεων (instances). Είναι συµβατό επίσης  µε το πρωτόκολλο 

Ανοικτής ∆ιασύνδεσης σε Βάσεις Γνώσεων (Open Knowledge Base Connectivity) µε 

αποτέλεσµα την πρόσβαση σε βάσεις γνώσεων αποθηκευµένες σε συστήµατα 

αναπαράστασης γνώσης. 

Το Protégé µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τα παρακάτω: 

 Μοντελοποίηση Κλάσεων. Το  Protégé παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον 

εργασίας (graphical user interface) το οποίο µοντελοποιεί τις κλάσεις , τις 

ιδιότητες τους και τις σχέσεις τους. 

 Επεξεργασία και ∆ηµιουργία Στιγµιότυπων. ∆ηµιουργεί αυτόµατα φόρµες 

βασισµένες στις κλάσεις µέσα από τις οποίες ο χρήστης να δηµιουργήσει 

στιγµιότυπα των κλάσεων. 

 Επεξεργασία Μοντέλου. Έχει µια βιβλιοθήκη από plug-ins που βοηθούν στο 

ορισµό των σηµασιολογίας, στη δηµιουργία ερωτηµάτων και στον ορισµό της 

λογικής συµπεριφοράς.  

 Ανταλλαγή µοντέλων. Τα µοντέλα κλάσεων και στιγµιότυπων µπορούν να 

σωθούν και να φορτωθούν σε διαφορετικές µορφοποιήσεις όπως σε CLIPS, 

XML, UML, RDF OWL καθώς και σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

Με τη χρήση των διαφορετικών όψεων της διεπαφής χρήστη του Protégé οι 

σχεδιαστές οντολογιών µπορούν να δηµιουργήσουν κλάσεις, να δώσουν ιδιότητες 

στις κλάσεις και να δηµιουργήσουν περιορισµούς πάνω στις ιδιότητες των κλάσεων. 
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Για κάθε κλάση δηµιουργείται µία φόρµα για την επεξεργασία των ιδιοτήτων της 

κλάσης. Για παράδειγµα εάν µια ιδιότητα παίρνει τιµές τύπου συµβολοσειράς (string) 

τότε δηµιουργείται για αυτή ένα πεδίο κειµένου (text box).  Οι φόρµες αυτές µπορούν 

να παραµετροποιηθούν µε τον επεξεργαστή φορµών (form editor) του Protégé και να 

επιλεγούν διαφορετικές διεπαφές χρήστη. Πέρα της προκαθορισµένης βιβλιοθήκης 

διεπαφών χρήστη η ευέλικτη αρχιτεκτονική του Protégé επιτρέπει την ανάπτυξη νέων 

διεπαφών  οι οποίες  µπορούν να ενσωµατωθούν στο σύστηµα.  

Ένα άλλο είδος διεπαφών υποστηρίζει πάνελ διεπαφής χρήστη (tabs) τα οποία µπορεί 

να περιέχουν τυχαίες άλλες συνιστώσες. Εκτός της  προκαθορισµένης βιβλιοθήκης 

για την επεξεργασία κλάσεων, ιδιοτήτων υπάρχει και µια βιβλιοθήκη από tabs που 

µπορεί να εκτελεί ερωτήµατα, να έχει πρόσβαση σε βάσεις γνώσεων, να  απεικονίζει 

γραφικά τις οντολογίες και να διαχειρίζεται τις διαφορετικές εκδόσεις των 

οντολογιών. 

2.2 To OWL Plug-in 
  
To OWL Plug-in [18], [20], [21]  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.  

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1 η διεπαφή του OWL Plugin παρέχει διαφορετικά 

προκαθορισµένα tabs. To OWLClasses tab που εµφανίζει την ιεραρχία κλάσεων  της 

οντολογίας, επιτρέπει την δηµιουργία και αλλαγή των κλάσεων.  Το Properties tab 

χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και αλλαγή των ιδιοτήτων της οντολογίας. Το 

Individuals tab µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία  στιγµιότυπων κλάσεων 

και την πρόσβαση σε σηµασιολογικό περιεχόµενο ιστού. Το Forms tab επιτρέπει τον 

καθορισµό των φορµών για τη δηµιουργία κλάσεων, ιδιοτήτων και στιγµιότυπων. Το 

Metadata tab εµφανίζει τα µεταδεδοµένα της οντολογίας όπως τα ακρωνύµια και τα 

URI (Uniform Resource Identifier) των ονοµάτων χώρου (namespace). 
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 Σχήµα 2.1a To Protégé ΟWL Plug-in (ΟWLClasses Tab) στην έκδοση 3.0 του 

Protege 

 
Σχήµα 2.1β To Individuals tab για τη δηµιουργία στιγµιότυπων OWL κλάσεων   
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Σχήµα 2.1γ To Metadata tab του OWL Plug-in   

 

 
Σχήµα 2.2 Η αρχιτεκτονική του OWL Plug-in µέσα στο Protégé [22] 
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Η αρχιτεκτονική του OWL Plug-in δίνεται στο σχήµα 2.2. Όπως φαινεται από το 

σχήµα 2.2 το OWL Plug-in επεκτείνει το µοντέλο του Protégé και του API 

(Application Programming Interface) του µε κλάσεις για την αναπαράσταση της 

σύστασης για το OWL. Το OWL Plug-in υποστηρίζει RDF(S), OWL Lite, OWL DL 

και σηµαντικά µέρη της OWL Full συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλάσεων.  

Η εµφάνιση των εκφράσεων OWL γίνεται µε σύµβολα της περιγραφικής λογικής 

(description logic) [22] όπως τα ∀ και ∃. Όπως φαίνεται στο πίνακα 2.1 µε τη χρήση 

αυτών των συµβόλων µπορούν να παρασταθούν πολύπλοκες εκφράσεις σε µία µόνο 

γραµµή. Αυτός ο τρόπος απεικόνισης χρησιµοποιείται σε όλη τη διεπαφή  χρήστη και 

υποστηρίζεται από ένα editor εκφράσεων. Με τη χρήση αυτού του editor µπορούν οι 

χρήστες άµεσα και γρήγορα να εισάγουν εκφράσεις OWL µε το ποντίκι ή µε το 

πληκτρολόγιο. 

 
Σχήµα 2.3 Τρόπος απεικόνισης των OWL εκφράσεων στο Protégé 

 

2.2.1 Επεξεργασία Κλάσεων 

 

Στην OWL όχι µόνο γίνεται ο διαχωρισµός µεταξύ των αναγκαίων συνθηκών (υπερ-

κλάσεις) και των αναγκαίων και επαρκών (ισοδύναµες κλάσεις) συνθηκών αλλά 

επιτρέπεται στους χρήστες ο συσχετισµός κλάσεων µε τυχαίες εκφράσεις. Η 

πολυπλοκότητα αυτή απεικονίζεται στον editor κλάσεων του OWL Plug-in (σχήµα 

2.1) µε µια λίστα συνθηκών η οποία είναι οργανωµένη σε µπλοκ αναγκαίων, 

αναγκαίων και επαρκών και κληρονοµηµένων (inherited) συνθηκών. Κάθε ένα µπλοκ  
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αναγκαίων και επαρκών συνθηκών αναπαριστά µια απλή ισοδύναµη κλάση τοµής και 

µόνο για τις  κληρονοµηµένες συνθήκες που εµφανίζονται δεν υπάρχει κανένας 

επιπλέον περιορισµός ψηλότερα στην ιεραρχία. Επιπλέον µε τη λίστα των συνθηκών 

υπάρχει και ένα πεδίο κειµένου για την εισαγωγή διαχωρισµένων κλάσεων (disjoint).  

Αυτός ο αντικειµενο-κεντρικός τρόπος σχεδιασµού  των OWL κλάσεων επιτρέπει την 

εµφάνιση του όλου ορισµού της κλάσης σε µια µόνο οθόνη. 

 

2.2.2 Επεξεργασία Ιδιοτήτων 

 

Η φόρµα της κάθε κλάσης παρέχει µια λίστα όλων των ιδιοτήτων για τις οποίες τα 

στιγµιότυπα της επιλεγµένης κλάσης µπορούν να πάρουν τιµές. Αυτό περιλαµβάνει 

τις ιδιότητες οι οποίες έχουν τη κλάση στον τοµέα τους (domain) καθώς και εκείνες οι 

οποίες δεν έχουν περιορισµό τοµέα.  

 
Σχήµα 2.4 To Properties tab του OWL Plug-in   

 

Οι λεπτοµέρειες των ιδιοτήτων µπορούν να αλλάξουν µέσω µίας ξεχωριστής φόρµας. 

Όπως και στη φόρµα των κλάσεων το πάνω µέρος της φόρµας ιδιοτήτων δείχνει το 

όνοµα και τις ιδιότητες σχολιασµού (annotation) . Το κάτω µέρος της φόρµας 
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περιέχει τα στοιχεία του τοµέα, του εύρους και χαρακτηριστικά όπως το εάν η 

ιδιότητα είναι µεταβατική ή συµµετρική. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη ορισµένων από τον χρήστη µετα-

κλάσεων (metaclasses) που επεκτείνουν τις αρχικές κλάσεις του συστήµατος. Π.χ. οι 

οντολογίες µπορούν να ορίσουν µία υποκλάσης της owl:Object-Property και 

µετά να προσθέσουν ιδιότητες σε αυτή. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν 

επιπλέον χαρακτηριστικά ιδιότητων όπως η hasUnit. Το σύστηµα αυτόµατα 

δηµιουργεί το µπλοκ µε τις επιπλέον ιδιότητες της µέτα-κλάσης. 

 

2.3 Συλλογιστική Περιγραφικής Λογικής (DL Reasoning) στο 
Protégé 

 

Το OWL Plugin δίνει αµέση πρόσβαση σε DL reasoners όπως ο Racer [23]. 

Υποστηρίζονται δύο είδη συλλογιστικής περιγραφικής λογικής : ο έλεγχος συνέπειας 

(Consistency checking) και η ταξινόµηση (Classification). Ο έλεγχος συνέπειας 

µπορεί να  ξεκινήσει είτε για όλες τις κλάσεις µε ένα απλό κλικ του ποντικιού είτε για 

επιλεγµένες κλάσεις µόνο.  

 
Σχήµα 2.5 Παράδειγµα ελέγχου συνέπειας οντολογίας  
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Οι µη-συνεπείς κλάσεις εµφανίζονται µε ένα κόκκινο περίβληµα. Η έννοια των µη-

συνεπών κλάσεων έχει να κάνει µε βάση όσα έχουµε ορίσει στην οντολογία. Π.χ. 

έστω ότι  έχουµε την οντολογία koala στη οποία έχουµε ορίσει τη κλάση Koala ως 

υποκλάση της κλάσης θηλαστικό και disjoint  µε τη κλάση Person που είναι επίσης 

υποκλάση της κλάσης. Στη κλάση Person έχουµε δώσει την ιδιότητα hasDegree. Εάν 

έχουµε δηµιουργήσει µετά µια κλάση KoalawithPhd και έχουµε δώσει και στη κλάση 

αυτή την ιδιότητα hasDegree τότε ο έλεγχος συνέπειας θα καταλήξει ότι αυτή η 

κλάση είναι µη-συνέπης γιατί έχει µια ιδιότητα που χαρακτηριστική µιας disjoint 

κλάσης µε αυτή. Το παράδειγµα αυτό φαίνεται στο σχήµα 2.5 . 

Η Ταξινόµηση µπορεί να ξεκινήσει είτε πατώντας το κουµπί της ταξινόµησης είτε µε 

την αντίστοιχη επιλογή από το µενού. Όταν ζητηθεί ταξινόµηση το σύστηµα βρίσκει 

πρώτα το είδος της OWL υπογλώσσας που χρησιµοποιείται. Ο λόγος που συµβαίνει 

αυτό είναι το γεγονός ότι πολλοί reasoners δεν µπορούν να χειριστούν οντολογίες που 

είναι γραµµένες σε OWL Full. Στη περίπτωση  που η οντολογία είναι σε OWL Full 

επιχειρείται η προσωρινή µετατροπή της σε OWL DL. Το OWL Plug-in υποστηρίζει 

κάποια χαρακτηριστικά της OWL Full (όπως π.χ. η ανάθεση εύρους σε ιδιότητες 

σχολιασµού και η δηµιουργία µετακλάσεων). Αυτά  τα χαρακτηριστικά µπορούν 

εύκολα να ανιχνευθούν και να αφαιρεθούν πριν να σταλούν τα δεδοµένα στον 

ταξινοµητή. Όταν η οντολογία έχει µετατραπεί σε OWL DL γίνεται ένας πλήρης 

έλεγχος συνέπειας λόγω του ότι οι µη-συνεπείς κλάσεις δεν µπορούν να 

ταξινοµηθούν σωστά. Τελικά τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης αποθηκεύονται 

µέχρι την επόµενη κλήση του ταξινοµητή. Η ταξινόµηση µπορεί να γίνει είτε για όλες 

τις κλάσεις της οντολογίας είτε για τις επιλεγµένες µόνο. Στη τελευταία περίπτωση 

βέβαια η ταξινόµηση µπορεί να µην είναι πλήρης αλλά συνήθως είναι µια αρκετά 

καλή προσέγγιση χωρίς να χρειάζεται η επεξεργασία του συνόλου της οντολογίας.  

 Οι οντολογίες παρέχουν στους πράκτορες (agents) του Σηµασιολογικού Ιστού τη 

γνώση για τις έννοιες του πεδίου και τις σχέσεις τους. Τη γνώση αυτή µπορούµε να 

την εκµεταλλευτούµε µε πολλούς τρόπους. Π.χ σε µηχανισµούς αναζήτησης 

ευαίσθητους στο περιεχόµενο (context-sensitive). Με βάση τις οντολογίες µπορούν 

να δηµιουργηθούν  στιγµιότυπα κλάσεων που να περιγράφουν πόρους του 

Σηµασιολογικού Ιστού ή έννοιες από τον πραγµατικό κόσµο. Π.χ. τα στιγµιότυπα 

µιας οντολογίας ταξιδιών µπορούν να περιγράφουν συγκεκριµένους προορισµούς 

διακοπών ή δραστηριότητες. Σε µία τέτοια περίπτωση µια αποθήκη (repository) 
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δεδοµένων Σηµασιολογικού Ιστού θα παρείχε τα δεδοµένα για τα συγκεκριµένα 

στιγµιότυπα και οι πράκτορες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την οντολογική 

τους γνώση για την αντιστοίχιση των αναζητήσεων των χρηστών µε τις διαθέσιµες 

προσφορές. Με το Protégé µπορούν να δηµιουργηθούν τα στιγµιότυπα των κλάσεων 

και να αποθηκευτούν σε διαφορετικά αρχεία. Αυτά τα αρχεία µπορούν να  

διανεµηθούν στον Ιστό έτσι ώστε οι ευφυείς πράκτορες να µπορούν να τα βρουν. 

Σε ένα άλλο πιθανό σενάριο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το Protégé για την 

αντιστοίχηση υπαρκτών πόρων Ιστού όπως εικόνες σε οντολογικές έννοιες (σχήµα 

2.6). Μπορεί µε χρήση ενός άλλου plug-in και µέσω ενός µηχανισµού drag-and-drop 

να αντιστοιχηθούν εξωτερικοί πόροι Ιστού όπως ένας σύνδεσµος ή µια εικόνα σε ένα 

επιλεγµένο αντικείµενο της οντολογίας. Αυτές οι σχέσεις θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν από Υπηρεσίες Ιστού (Web Services). Άρα το Protégé πέρα από την 

χρήση του ως εργαλείο συγγραφής οντολογιών  µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

πλατφόρµα για άλλες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τις οντολογίες 

 

 
Σχήµα 2.6 Παράδειγµα συσχέτισης στιγµιότυπου µε εικόνα στο Παγκόσµιο Ιστό  

 

2.4 Άλλες συνιστώσες του OWL Plug-in  
 
Το γεγονός ότι το OWL Plug-in αλλά και το Protégé είναι εφαρµογή ανοικτού κώδικα 

µε ένα αρκετά εύχρηστο API έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη επιπλέον συνιστωσών για 
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την OWL από τρίτους. Οι συνιστώσες αυτές ενσωµατώνονται  στο κυρίως 

πρόγραµµα µε απλή αντιγραφή τους στον κατάλογο plugins του προγράµµατος και 

εµφανίζονται στην οθόνη ως επιπλέον σελίδες (tabs). Οι κυριότερες αυτές 

συνιστώσες είναι: 

2.4.1 Ο Racer 

Ο Racer [23] ο οποίος είναι ένας DL reasoner και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

έλεγχο συνέπειας και τη ταξινόµηση της οντολογίας. Η επικοινωνία του 

προγράµµατος µε τον Racer  γίνεται είτε µε HTTP στη θύρα 8080 του localhost είτε 

µέσω TCP στη θύρα 8088. Τα µηνύµατα που ανταλλάσσει µε το Protégé είναι σε 

µορφή XML µε  γλώσσα DIG (Description Logic Implementation Group). Ένα 

παράδειγµα σε γλώσσα DIG φαίνεται παρακάτω. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<tells uri="" xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xsi:schemaLocation="http://potato.cs.man.ac.uk/dig/level0/dig.xsd"> 
    <equalc> 
        <catom name="owl:Thing"/> 
        <top/> 
    </equalc> 
    <defconcept name="ParmezanTopping"/> 
    <equalc> 
        <catom name="ParmezanTopping"/> 
        <and> 
            <catom name="CheeseTopping"/> 
            <some> 
                <ratom name="hasSpicyness"/> 
                <catom name="MildSpiciness"/> 
            </some> 
        </and> 
    </equalc> 
    <disjoint> 
        <catom name="ParmezanTopping"/> 
        <catom name="MozzarellaTopping"/> 
    </disjoint> 
 
H οθόνη του Racer φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 2.7 Ο Racer  

2.4.2 To OWLViz  

Το OWLViz  [24] plug-in επιτρέπει την γραφική απεικόνιση της ιεραρχίας των 

κλάσεων και τη πλοήγηση ανάµεσα τους. Επιτρέπει την γραφική απεικόνιση τόσο της 

δηλωµένης ιεραρχίας (asserted model) όσο και της συµπερασµατικής ιεραρχίας 

(inferred model). Παραδείγµατα και για τις δύο περιπτώσεις δίνονται στα παρακάτω 

σχήµατα 

 
Σχήµα 2.8α Παράδειγµα γραφικής απεικόνισης δηλωµένης ιεραρχίας µε το 

OWLViz  
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Σχήµα 2.8β Παράδειγµα γραφικής απεικόνισης συµπερασµατικής ιεραρχίας µε το 

OWLViz 

 

 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τα παραπάνω σχήµατα ότι ενώ η κλάση 

MaleStudentwith3Daughters στη δηλωµένη ιεραρχία είναι µόνο υποκλάση της 

Student στη συµπερασµατική ιεραρχία έχει βγει το συµπέρασµα ότι είναι υποκλάση 

και της κλάσης Parent αλλά και της κλάσης Male. 

Μια επιπλέον δυνατότητα που δίνει το OWLViz είναι και η αποθήκευση της 

ιεραρχίας σε διαφορετικές µορφοποιήσεις εικόνων όπως το png και το jpeg. 

 

2.4.3 Το ezOWL 

 

Το ezOWL [26] είναι ένας γραφικός editor οντολογίας που βασίζεται στο OWL 

Plugin. Το ezOWL προσφέρει όλες τις δυνατότητες που δίνει το OWLClasses Tab µε 

ένα άλλο τρόπο απεικόνισης. Ένα παράδειγµα απεικόνισης µε το ezOWL φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 2.9 Παράδειγµα γραφικής απεικόνισης µε το ezOWL 

 

2.4.4  O  OWL Wizard 

 

Ο OWL Wizard [25] µπορεί να µειώσει σηµαντικά το χρόνο της προσπάθειας στη 

δηµιουργία οντολογιών. ∆εν πρόκειται για ένα Wizard αλλά για πολλούς 

ενσωµατωµένους στο ίδιο plug-in. Οι δυνατότητες που παρέχει έιναι: 

• ∆ηµιουργία ενός συνόλου συγγενικών κλάσεων από µια απλή λίστα κειµένου 

(επιτρέποντας και λειτουργία drag and drop). 

• ∆ηµιουργία πολλαπλών περιορισµών σε αρκετές ιδιότητες από ένα σύνολο 

κλάσεων µε ένα πίνακα. 

• ∆ηµιουργία µιας κλάσης απαρίθµησης (enumerated) συµπεριλαµβανοµένων 

και όλων των στιγµιότυπων που απαιτούνται για τις τιµές της. 

• ∆ηµιουργία µιας απλής κλάσης αλλά µε ενσωµατοµένους προκαθορισµένους 

σχολιασµούς (annotations).  

Μερικά παραδείγµατα των παραπάνω δίνονται στα παρακάτω σχήµατα. 
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(α) 

 

 
(β) 

 

 
(γ) 

Σχήµα 2.10 Παραδείγµατα χρήσης του OWL Wizard  
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2.4.5 Ο  SWRL Editor 

 

Τα αρχικά  SWRL [27]  είναι ένα ακρωνύµιο για την Semantic Web Rule Language. 

Η SWRL αποτελεί πρότυπο προς υιοθέτηση από το W3C και προορίζεται να γίνει η 

γλώσσα κανόνων του Σηµασιολογικού Ιστού. Βασίζεται σε ένα συνδυασµό των 

υπογλωσσών  OWL DL και OWL Lite της OWL  µε την RuleML 

Ο  SWRL Editor  επεκτείνει το OWL Plugin και επιτρέπει την εισαγωγή επεξεργασία 

κανόνων SWRL. Παραδείγµατα χρήσης του SWRL Editor δίνονται παρακάτω. 

 

(α) 

 

(β) 
Σχήµα 2.11 Παραδείγµατα χρήσης του SWRL Editor 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 

3.1 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 

Το Σχέδιο ∆ράσης eEurope έχει καθορίσει ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την 

αξιολόγηση της προόδου της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-government) στις 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθορισµός των δεικτών για την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση εστιάζεται στη πλευρά της ζήτησης δηλαδή στη 

πραγµατικότητα των επαφών πολιτών και επιχειρήσεων µε τη δηµόσια διοίκηση. Για 

τους δείκτες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το παρακάτω µοντέλο ωριµότητας 

χρησιµοποιείται: 

 1ο Στάδιο Πληροφόρηση : online πληροφορίες για δηµόσιες υπηρεσίες, 

 2ο Στάδιο Αλληλεπίδραση: Κατέβασµα (downloading) φορµών, 

 3ο Στάδιο Αµφίδροµη: Αλληλεπίδραση: επεξεργασία φορµών και πιστοποίηση 

(authentication), 

 4ο Στάδιο Συναλλαγή : χειρισµός υποθέσεων , απόφαση και παράδοση 

(πληρωµή). 

Οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης που είναι διαθέσιµες on-line από τη δηµόσια διοίκηση 

είναι το πρώτο στάδιο στο µοντέλο ωριµότητας για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

Στο στάδιο αυτό έχουν επικεντρωθεί πολλές προσπάθειες των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ικανοποίηση της ανάγκης για γρηγορότερους τρόπους 

πληροφόρησης. Η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος που θα µπορούσε να 

ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη δεν είναι πάντα µια εύκολη υπόθεση λόγω των 

ενγένων δυσκολιών που υπάρχουν στο δηµόσιο τοµέα. Στη δηµόσια διοίκησης 

υπάρχουν πολλές πολύπλοκες υπηρεσίες µε διαφορετικές διαδροµές εκτέλεσης 

ανάλογα µε το είδος της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πολυνοµία για 

το ίδιο θέµα η οποία πολυπλέκει την προσπάθεια αναζήτησης της πληροφορίας για 

τον µέσο πολίτη.   Είναι αρκετά δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις να µπορεί ο 

ενδιαφερόµενος να βρει µέσα από το δαίδαλο της νοµοθεσίας την σωστή πληροφορία 
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για τα έγγραφα και τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί για την υπόθεση 

του.  

Η εργασία αυτή διαπραγµατεύεται το ζήτηµα της εύρεσης ενός ευέλικτου και 

επεκτάσιµου πλαισίου για τη υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος για τέτοιες 

πολύπλοκες υποθέσεις. Χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία του Σηµασιολογικού Ιστού 

και προτείνεται ένα πιθανό πλαίσιο για την απλοποίηση της όλης διαδικασίας.  Το 

πλαίσιο αυτό εφαρµόστηκε σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά το 

παράδειγµα της πληροφόρησης για τα έγγραφα που χρειάζονται για τη καταβολή του 

οικογενειακού επιδόµατος 2004. Το παράδειγµα αυτό είναι µια πραγµατική 

περίπτωση από τη δηµόσια διοίκηση  οι λεπτοµέρειες του οποίου βρίσκονται στο 

δικτυακό τόπο των ΚΕΠ [28].  Η δεύτερη περίπτωση αφορά ένα φανταστικό σενάριο 

για τη διαδικασία που χρειάζεται για την έκδοση άδειας λειτουργίας µιας επιχείρησης 

στην Ελλάδα. Το παράδειγµα αυτό στηρίζεται σε αληθινά δεδοµένα και έγινε όσο το 

δυνατόν πιο πολύπλοκο έτσι ώστε να φανούν καθαρά οι δυνατότητες της τεχνολογίας 

του Σηµασιολογικού Ιστού. Το τεχνολογικό πλαίσιο και οι δύο περιπτώσεις 

περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 

 

3.2 Η Τεχνολογία 
 

Σήµερα υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες για την δηµιουργία µιας εφαρµογής 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε διεπαφή στον Παγκόσµιο Ιστό. Η αναπαράσταση 

δεδοµένων µε το σχεσιακό  µοντέλο είναι αρκετά δηµοφιλής και χρησιµοποιείται 

ευρέως. Μια σειρά δηµοφιλών σχεσιακών βάσεων δεδοµένων όπως η Oracle, και ο 

SQL Server υπάρχουν διαθέσιµες στη αγορά καθώς τα εργαλεία ανάπτυξης 

διαδικτυκών διεπαφών για αυτές. Η δηµιουργία δυναµικών σελίδων και η σύνδεση 

τους µε µία βάση δεδοµένων είναι σήµερα κάτι πολύ απλό και κοινό.  

Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι µια πολύ νεότερη τεχνολογία και αφορά όπως 

αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο τη προσθήκη σηµασιολογικού περιεχοµένου στους 

υπάρχοντες διαδικτυκούς πόρους.  Βεβαία ο Σηµασιολογικός Ιστός δεν αποτελεί 

τεχνολογία ανταγωνιστική µε το σχεσιακό µοντέλο καθώς το καθένα εφαρµόζεται σε 

διαφορετικά είδη εφαρµογών αλλά υπάρχουν και κάποιες περιοχές αλληλοκάλυψης. 

Η αναπαράσταση ενός πολύπλοκου σεναρίου µε το σχεσιακό µοντέλο δεν είναι 

εύκολη υπόθεση.  Γίνεται ακόµα πιο δύσκολη η δηµιουργία των κατάλληλων SQL 
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ερωτηµάτων (queries) για την εξαγωγή της κατάλληλης πληροφορίας. Σε κάποιες πιο 

απλές περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σχεσιακό µοντέλο και να είναι και 

πιο γρήγορη η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρµογής. Αλλά σε πιο πολύπλοκα 

σενάρια ένα µοντέλο µε χρήση µιας οντολογίας και σηµασιολογικό περιεχόµενο 

παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατικότητα τόσο στο στάδιο της σχεδίασης 

όσο και  στο στάδιο της υλοποίησης.  Το  µεγάλο πλεονέκτηµα της σηµασιολογικής 

τεχνολογίας έναντι του σχεσιακού µοντέλου βρίσκεται στο γεγονός της δηµιουργίας 

δεδοµένων που µπορούν να επεξεργαστούν αυτόµατα µηχανές για πολύπλοκες 

περιπτώσεις. Η σηµασιολογική πληροφορία µπορεί να διαµοιραστεί στο Παγκόσµιο 

Ιστό όχι µόνο µεταξύ ανθρώπων αλλά και µεταξύ υπολογιστών µέσω ευφυών 

πρακτόρων. Η επεκτασιµότητα ενός τέτοιου συστήµατος παρέχει ακόµα ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις δυνατότητες απάντησης 

ερωτηµάτων από το Σηµασιολογικό Ιστό µπορούν να βρεθούν στο [33]. 

 

3.3 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος 
 

Το σχήµα 3.1 δείχνει την αρχιτεκτονική του συστήµατος. Αποτελείται από ένα 

εξυπηρετητή ιστού (web server), µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων (reasoner) 

και ένα αρχείο OWL που περιέχει την οντολογία και χρησιµοποιείται ως η βάση 

γνώση του συστήµατος. Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή 

µέσω ενός κοινού φυλοµετρητή (browser).  

 
Σχήµα 3.1 Η Αρχιτεκτονική της εφαρµογής 
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Το πλεονέκτηµα της διαδικτυκής διεπαφής είναι ότι απαιτεί µόνο ένα κοινό 

φυλοµετρητή για την εκτέλεση της εφαρµογής και µπορεί να είναι προσβάσιµη από 

οπουδήποτε στο ∆ιαδίκτυο. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι τύπου server-side 

(όλη η επεξεργασία δηλαδή γίνεται στον εξυπηρετητή) και η εφαρµογή πελάτη 

δείχνει µόνο την αρχική φόρµα των δεδοµένων και τη σελίδα των αποτελεσµάτων. 

Ο εξυπηρετητής στέλνει τα δεδοµένα της φόρµας στη µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων . Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων στέλνει διάφορα ερωτήµατα 

στη βάση γνώσης ανάλογα µε το είδος των δεδοµένων εισόδου. Οι απαντήσεις 

επιστρέφουν στο εξυπηρετητή ιστού ο οποίος δηµιουργεί την σελίδα των 

αποτελεσµάτων.  Τα αποτελέσµατα δίνουν τη λίστα των εγγράφων που χρειάζονται 

για τη κάθε περίπτωση. Η αρχιτεκτονική που χρησιµοποιήθηκε ήταν ίδια και για τις 

δύο περιπτώσεις που εξετάζονται παρακάτω κάτι που δείχνει την επεκτασιµότητα του 

όλου πλαισίου.  

Ειδικότερα ο εξυπηρετητής ιστού που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο Apache Tomcat και η 

µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων ήταν ο JTP (Java Theorem Prover) [29]. Οι 

συνιστώσες του συστήµατος περιγράφονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες παρακάτω. 

 

3.3.1 Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων 

 
Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων (reasoner) ήταν ο JTP (Java Theorem Prover). 

Ο JTP υποστηρίζει βάσεις γνώσεων γραµµένες σε OWL DL και υποστηρίζει µορφή 

KIF [32] για τα ερωτήµατα και τις απαντήσεις. Όταν ο χρήστης πατάει το κουµπί της 

αποστολής πάνω στη φόρµα ο εξυπηρετητής ιστού στέλνει στον JTP ερωτήµατα και 

βεβαιώσεις (assertions) σε µορφοποίηση KIF. Τα δεδοµένα που δίνει ο χρήστης µε τη 

χρήση της φόρµας εισάγονται ως βεβαίωσεις στη µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων. 

Στη συνέχεια γίνονται τα ερωτήµατα για την εξαγωγή της κατάλληλης πληροφορίας 

που είναι και στις δύο επόµενες περιπτώσεις η λίστα των έγγραφων που απαιτείται να 

έχει ο χρήστης ανάλογα µε τα δεδοµένα που εισήγαγε.  

Το JTP χρησιµοποιεί το αρχείο OWL που είναι η βάση γνώσης για πάρει τελικά τα 

αποτελέσµατα. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ακόµα τεχνολογίες JSP (Java Server Page) 

και JAVA servlets για την επικοινωνία του εξυπηρετητή µε την µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων και την δηµιουργία της HTML σελίδας των αποτελεσµάτων. 

 



Κεφάλαιο 3  Εφαρµογές Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

43

3.4 Περίπτωση 1 : Εφαρµογή για την Καταβολή του 
Οικογενειακού Επιδόµατος 

3.4.1 Η περιγραφή της περίπτωσης 

Η περίπτωση αυτή είναι πραγµατική και αφορά τα διάφορα δικαιολογητικά που 

χρειάζονται για την έκδοση του οικογενειακού επιδόµατος το 2004. Η περίπτωση 

αυτή στηρίζεται σε µια εγκύκλιο του ΟΑΕ∆ η οποία βρίσκεται στον δικτυακό τόπο 

των ΚΕΠ [28].  Ορίζονται αρχικά µια σειρά από γενικά δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από όλους. Στη συνέχεια ορίζει µια σειρά από ειδικές περιπτώσεις για τις 

κάθε µια από οποίες απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά.  

Οι ειδικές κατηγορίες των δικαιούχων είναι: 

1. ∆ικαιούχοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.  

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε χηρεία.  

3. Οι δικαιούχοι µε παιδιά εκτός γάµου αναγνωρισµένα και µη.  

4. Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο.  

5. Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρα παιδιά.  

6. Οι δικαιούχοι που έχουν παιδιά σπουδαστές (18 µέχρι 22 ετών).  

7. Οι δικαιούχοι που συντηρούν πολύτεκνη οικογένεια.  

8. Οι δικαιούχοι που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από τον ένα 

γονέα.  

9. Οι δικαιούχοι που είναι τρίτα πρόσωπα και έχουν την επιµέλεια των παιδιών 

(ορφανά από δύο γονείς).  

10. Οι δικαιούχοι άνεργοι που έχουν τουλάχιστον 2µηνη επιδότηση.  

11. Οι δικαιούχοι ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 2µηνη συνεχή ανικανότητα για 

εργασία.  

12. Μη εργαζόµενες µητέρες µε σύζυγο στρατιώτη.  

Έτσι π.χ για την περίπτωση των δικαιούχων που έχουν ανάπηρο σύζυγο απαιτούνται 

επιπλέον :  

 Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό 

αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.  

 Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού 

Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το µήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.   
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3.4.2 Η οντολογία 

  
Σχήµα 3.2 Η ιεραρχία των κλάσεων που εµφανίζονται στη οντολογία  
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Η περίπτωση που περιγράφεται παραπάνω µπορεί να µοντελοποιηθεί από µια 

οντολογία σε OWL µε κλάσεις και ιδιότητες αυτών. Η οντολογία δηµιουργήθηκε µε 

τη χρήση του Protégé µε το OWL plug-in που περιγράφηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. Η ιεραρχία των κλάσεων δίνεται στο σχήµα 3.2. Η οντολογία αποτελείται 

από τέσσερις κυρίως κλάσεις (υποκλάσεις του owl:Thing). Αυτές είναι οι 

Document, Person_for_Family_Benefit, Benefit, και Family 

Family_Status. Ειδικότερα είναι: 

Η κλάση Document είναι η αναπαράσταση των εγγράφων που απαιτούνται. Η 

κλάση Document έχει ως υποκλάσεις τις διάφορες κατηγορίες δικαιολογητικών. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν πολλά δικαιολογητικά της ίδιας κλάσης τότε αυτά 

µοντελοποιούνται ως στιγµιότυπα αυτής. Έτσι π. χ η κλάση RevenueStampBook 

έχει δύο στιγµιότυπα το PersonStampBook που αντιστοιχεί στο βιβλιάριο 

ενσήµων του δικαιούχου και το Wife_Husband_StampBook που αντιστοιχεί στο 

βιβλιάριο ενσήµων του (της) συζύγου. 

Ο ορισµός της  κλάσης Document και µιας υποκλάσης του φαίνεται στα σχήµατα 

3.3 και 3.4 αντίστοιχα. 

 
Σχήµα 3.3 Ο Ορισµός της κλάσης Document στην OWL 

 
Σχήµα 3.4 Ο Ορισµός της κλάσης Insurance Book υποκλάσης της Document στην 

OWL 

Οι υποκλάσεις της Document µε τα διάφορα στιγµιότυπα όπως ορίζονται στο Protégé 

δίνονται στο σχήµα 3.5.  

Η κλάση Person_for_Family_Benefit ορίζει την έννοια τoυ δικαιούχου για 

το οικογενειακό επίδοµα. Τα διάφορα είδη δικαιούχων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

µοντελοποιούνται ως υποκλάσεις της παραπάνω κλάσης.  

Ένα παράδειγµα στιγµιότυπου της Person_for_Family_Benefit φαίνεται 

στο σχήµα 3.6 ενώ ο ορισµός µιας υποκλάσης της φαίνεται στο σχήµα 3.7. Στα 

σχήµατα 3.8 και 3.9 δίνονται οι ορισµοί της κλάσης και της υποκλάσης της µέσα από 

το Protégé. 
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Σχήµα 3.5 Υποκλάσεις και στιγµιότυπα της κλάσης Document. 

 

 
Σχήµα 3.6 στιγµιότυπο της κλάσης Person_for_Family_Benefit 

 
Σχήµα 3.7 H υποκλάση ManyChildren της κλάσης 

Person_for_Family_Benefit 
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Σχήµα 3.8 O ορισµός της κλάσης Person_for_Family_Benefit στο Protégé 

 

 
Σχήµα 3.9 O ορισµός της κλάσης HavingStudentChildren υποκλάσης της 

Person_for_Family_Benefit στο Protégé 
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Η κλάση Benefit αναπαριστά την γενικότερη έννοια του επιδόµατος και έχει µια 

υποκλάση τη Family_Benefit.  Η οντολογία θα µπορούσε να επεκταθεί και µε 

άλλες υποκλάσεις όπως π.χ. το επίδοµα µεταπτυχιακού ,το επίδοµα πληροφορικής 

κ.τ.λ. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν να καλυφθούν εύκολα και άλλες περιπτώσεις 

υπαρκτές ή µελλοντικές. 

Η κλάση Family_Status που αναπαριστά την έννοια της οικογενειακής 

κατάστασης. Τα στιγµιότυπα αυτής είναι οι διαφορετικές  οικογενειακές καταστάσεις. 

Το σχήµα 3.10 δείχνει τα στιγµιότυπα της  Family_Status στο Protégé. 

 
Σχήµα 3.10 Ορισµός των στιγµιότυπων της κλάσης  Family_Status στο 

Protégé 

 

Οι ιδιότητες των παραπάνω κλάσεων φαίνονται στο σχήµα 3.11. Το κοινό πεδίο 

ορισµού είναι για όλες η κλάση Person_for_Family_Benefit. Ορίζονται δύο 

ιδιότητες τιµής (datatype) η age και η ChildrenNum καθώς και δύο ιδιότητες 

αντικειµένου η hasDocument  και η hasFamilyStatus. Η hasDocument έχει 

ως εύρος την κλάση Document και µπορεί να παίρνει πολλαπλές τιµές από τα 

στιγµιότυπα αυτής. Η hasFamilyStatus ορίζεται συναρτησιακή (functional) και 
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άρα µπορεί να πάρει  µόνο µια µοναδική τιµή. Στα σχήµατα 3.12 α,β και γ φαίνονται 

οι ορισµοί των ιδιοτήτων στην OWL. 

 
Σχήµα 3.11 Ορισµός των ιδιοτήτων στο Protégé 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

 

 
(γ) 

Σχήµα 3.12 Ορισµοί ιδιοτήτων στην OWL. 
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3.4.3 Η  περίπτωση χρήσης 

Στη πρώτη σελίδα της εφαρµογής εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα (σχήµα 3.13). 

Μπορεί να επιλεγεί µια κατηγορία δικαιούχων και µετά να πατηθεί το κουµπί της 

αποστολής. Στη συνέχεια εµφανίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σελίδα 

των αποτελεσµάτων (σχήµα 3.14).   

 
Σχήµα 3.13 Φόρµα εφαρµογής οικογενειακού επιδόµατος 

 
Σχήµα 3.14 Σελίδα αποτελεσµάτων εφαρµογής οικογενειακού επιδόµατος 

 

Ο πηγαίος κώδικας της αρχικής JSP σελίδας δίνεται παρακάτω. 
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<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" language="java" 
import="java.sql.*" errorPage="" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
</head> 
 
<body> 
 <h1><p align="center"><strong>ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ 
2004</strong></p></h1> 
 <p align="center">ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΤΕ </p> 
 <p align="center">&nbsp;</p> 
 <center> 
 <form name="form1" method="post" action="../servlet/JTPTest"> 
   <select name="familystatus" id="familystatus"> 
     <option value="none">ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</option> 
     <option value="Divorced">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Ή ∆ΙΑΖΕΥΞΗ</option> 
     <option value="Widow">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ</option> 
  <option value="DisableHusband_Wife">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ 
ΣΥΖΥΓΟ</option> 
  <option value="NotMarriedwithChildren">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ</option> 
  <option value="StudentChildren">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ 
(18-22 ΕΤΩΝ)</option> 
  <option value="HavingManyChildren">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ</option> 
  <option value="OrphanChildren">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ</option> 
  <option value="ThirdPersonwithChildren">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ</option> 
  <option value="Unemployed">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
2ΜΗΝΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ</option> 
  <option value="Seek">∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ</option> 
  <option value="Soldier">ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ</option> 
   </select> 
   <br> 
   <br> 
   <input type="submit" name="Submit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ">  
</form></center> 
 <p align="center">&nbsp; </p> 
</body> 
</html> 

 

Ο πηγαίος κώδικας του Servlet  που καλεί το λογισµικό εξαγωγής συµπερασµάτων 

φαίνεται παρακάτω: 
 
import java.io.*;  
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.util.*; 
import java.net.URL; 
import jtp.*; 
import jtp.context.owl.*; 
import jtp.fol.*; 
 
/** Test for JTP Servlet  
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*/ 
 
public class JTPTest extends HttpServlet  
{ 
  public void doGet(HttpServletRequest request, 
                    HttpServletResponse response) 
      throws ServletException, IOException { 
    Locale currentLocale = new Locale("el","GR");  
    response.setLocale(currentLocale); 
     
             
    try  
   { 
     QueryKB(request,response); 
   } 
   catch(ReasoningException e) 
   {  
   } 
 
    } 
     
     
  public static void QueryKB(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)  
  throws ReasoningException,IOException 
   
{ 
    
   String KB_URL = "http://localhost/benefit.owl"; 
   String s1,s2,s3,s4,query,a1; 
 String familystatus = request.getParameter("familystatus"); 
  
 OWLReasoningContext owl = new OWLReasoningContext(); 
 owl.setUp(); 
  
 owl.loadKB(new URL (KB_URL)); 
 owl.tellKifString("(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/benefit.owl#|::|TestPerson| 
|http://localhost/benefit.owl#|::|Person_for_FamilyBenefit|)"); 
     
    if (familystatus!="none") 
    { 
    familystatus="|"+familystatus+"|"; 
 a1="(|http://localhost/benefit.owl#|::|hasFamilyStatus| 
|http://localhost/benefit.owl#|::|TestPerson| |http://localhost/benefit.owl#|::"; 
 a1=a1+familystatus+")"; 
    owl.tellKifString(a1); 
     
    }; 
     
     
     //return comments and classes 
     s1="(|http://localhost/benefit.owl#|::|hasDocument| |http://localhost/benefit.owl#|::|TestPerson| ?x)"; 
  s2="(|http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#|::|comment| ?x ?comm)"; 
  //return Class type 
  s3="(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/benefit.owl#|::|TestPerson|  ?x)"; 
  s4="(|http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#|::|subClassOf| ?x 
|http://localhost/benefit.owl#|::|Person_for_FamilyBenefit| )"; 
   



Κεφάλαιο 3  Εφαρµογές Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

53

  query="(and "+s1+s2+")"; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
     
    
  } 
   
   public static void CallReasoner(String Query,OWLReasoningContext Owl,HttpServletResponse 
response) 
   throws ReasoningException,IOException 
   { 
     
    ReasoningStepIterator rsi = Owl.getAskingReasoner().process(Query); 
 ReasoningStep rs = null; 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
     
     out.println("<title>" + "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ" + "</title>"); 
     out.println("<center>"); 
     out.println("<h1>" + "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" + "</h1>"); 
     out.println("<b>"); 
      
    out.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-7\">"); 
     
 while ((rs = rsi.next()) != null) 
 { 
   
  if (Query.equals(rs.getGoal()) && rs.getSubProofs().size() == 1) 
  { 
      ReasoningStep subRs = (ReasoningStep)rs.getSubProofs().get(0); 
      if (subRs.getGoal() instanceof Literal)  
   rs = subRs; //We are considering the sole child instead of the top-level  
                      //step (see above) 
  } 
   
   
  Literal lit = (Literal)rs.getGoal(); 
  Map bindings = jtp.rs.RSUtils.getRecursiveBindings(rs, null);//Variable bindings 
     for (Iterator it = lit.getArgs().iterator(); it.hasNext();) 
  { //Find the right query variable and extract its value 
      Variable v = (Variable)it.next(); 
      if ("x".equals(v.getName())) 
   { 
         } 
   if ("comm".equals(v.getName())) 
   { 
       out.println("<br>"); 
       out.println( bindings.get(v)); 
       out.println("<br>"); 
       
   } 
  } 
   
 
  
    } 
        out.println("<b>"); 
        out.println("<center>"); 
     
    } 
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    public void doPost(HttpServletRequest request, 
                      HttpServletResponse response) 
        throws IOException, ServletException 
    { 
        doGet(request, response); 
    } 
   
  } 
 

 

3.5 Περίπτωση 2 : Εφαρµογή για την αδεία λειτουργίας 
επιχείρησης 

 

3.5.1 Η περιγραφή της περίπτωσης 

 

Για την περίπτωσης της έκδοσης της άδειας λειτουργίας επιχείρησης επιλέχθηκε ένα 

πολύπλοκο σενάριο το οποίο βασίζεται σε αληθινά δεδοµένα. Η έκδοση άδειας 

λειτουργίας επιχείρησης είναι µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Η κάθε νοµαρχία 

εκδίδει και την άδεια εγγραφής και την άδεια λειτουργίας για κάθε επιχείρηση που θα 

λειτουργήσει στα όρια αυτής.  Αρχικά θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να ολοκληρώσει 

τη διαδικασία για άδεια εγγραφής. Αυτή περιλαµβάνει την υποβολή των κατάλληλων 

εγγράφων και δικαιολογητικών τα όποια έχουν αποκτηθεί από διάφορες δηµόσιες 

υπηρεσίες και αρχές. Αυτά τα έγγραφα υποβάλλονται στα διάφορα αρµόδια τµήµατα 

της Νοµαρχίας, η οποία εκδίδει ένα πιστοποιητικό για κάθε τύπο εγγράφου. Αυτά τα 

πιστοποιητικά µαζί µε την άδεια εγγραφής υποβάλλονται πάλι σε ένα άλλο τµήµα του 

της νοµαρχίας. Τελικά η Νοµαρχία  εκδίδει την άδεια λειτουργίας.  

Κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται και 

τα οποία βασίζονται σε τρεις σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν ολόκληρη την 

επιχείρηση. Αυτοί είναι ο αριθµός των εργαζόµενων υπαλλήλων που η επιχείρηση θα 

έχει, η τοποθεσία της επιχείρησης (αστική, ηµιαστική ή αγροτική) και η ισχύς σε KW 

που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Καθεµία από αυτές τις ιδιότητες 

έχει τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Κάθε κατάσταση απαιτεί ένα έγγραφο από µια 

διαφορετική δηµόσια υπηρεσία.  

Παραδείγµατος χάριν εάν ο αριθµός των υπαλλήλων είναι µικρότερος  από 100 

απαιτείται µόνο µια υπεύθυνη δήλωση. Εάν ο αριθµός των υπαλλήλων είναι µεταξύ 

100 και 1000 απαιτείται ένα πιστοποιητικό από τον ΟΑΕ∆. Και εάν ο αριθµός των 
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υπαλλήλων υπερβαίνει τους 1000 απαιτείται ένα πιστοποιητικό από το Υπουργείο 

Βιοµηχανίας.  

Εάν η επιχείρηση είναι τοποθετηµένη σε µια αστική περιοχή απαιτείται ένα 

πιστοποιητικό από τον τοπικό δήµο. Εάν η επιχείρηση είναι σε µια ηµιαστική περιοχή 

έπειτα πρέπει να ληφθεί ένα πιστοποιητικό από τη Νοµαρχία και εάν είναι σε µια 

αγροτική περιοχή θα πρέπει να υποβληθεί ένα πιστοποιητικό από την Περιφέρεια.  

Η ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας διαδραµατίζει επίσης έναν σηµαντικό ρόλο. Όταν η 

ισχύς λειτουργίας είναι µικρότερη από 12KW θα πρέπει να υποβληθεί µια τεχνική 

έκθεση υπογραµµένη από τουλάχιστον ένα µηχανικό. Όταν η ισχύς λειτουργίας είναι 

µεταξύ 12-50KW απαιτείται η έγκριση του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ). Στην 

περίπτωση που η ισχύς λειτουργίας είναι µεγαλύτερη από 50KW θα πρέπει να ληφθεί 

ειδική έγκριση από το Υπουργείο Ενέργειας. 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η εγγύτητα µιας επιχείρησης σε συγκεκριµένες 

περιοχές. Παραδείγµατος χάριν η εγγύτητα σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτεί µια 

έγγραφη έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η εγγύτητα σε αεροδρόµια 

απαιτεί την έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Εάν η 

επιχείρηση είναι κοντά σε δασικές εκτάσεις απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου 

Γεωργίας. Τέλος εάν η επιχείρηση βρίσκεται κοντά σε ακτές η απαιτείται έγκριση 

από τον ΕΟΤ.  

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά η Νοµαρχία εκδίδει ένα 

πιστοποιητικό για κάθε περίπτωση. Όταν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά εκδίδεται η άδεια λειτουργίας. 

Άρα ο οποιοσδήποτε που θέλει να ξεκινήσει µια νέα επιχείρηση θα πρέπει να ψάξει 

σε µία πολύπλοκη νοµοθεσία για να βρει τα σωστά έγγραφα και δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την περίπτωση του. Το παραπάνω σενάριο έχει 108 πιθανούς 

συνδυασµούς. Ένας πολύ αποδοτικός τρόπος και µελλοντικά επεκτάσιµος είναι να 

υλοποιηθεί η παραπάνω περίπτωση σε ένα πληροφοριακό σύστηµα µε τη χρήση της 

τεχνολογίας του Σηµασιολογικού Ιστού όπως περιγράφεται παρακάτω. 
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3.5.2 Η οντολογία 

Η περίπτωση που περιγράφεται παραπάνω µπορεί να µοντελοποιηθεί µε µια σειρά 

από µια οντολογία σε OWL µε κλάσεις και ιδιότητες αυτών. Η οντολογία 

δηµιουργήθηκε µε τη χρήση του Protégé µε το OWL plug-in που περιγράφηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Η ιεραρχία των κλάσεων δίνεται στο σχήµα 3.15. Η 

οντολογία αποτελείται από τέσσερις κυρίως κλάσεις (υποκλάσεις του owl:Thing). 

Αυτές είναι οι Document, Enterprise, Certificate και 

EnterpriseDescriptor. Ειδικότερα είναι: 

 Η κλάση Document είναι η αναπαράσταση των εγγράφων που απαιτούνται. 

 Η κλάση Enterprise ορίζει την έννοια της επιχείρησης. Τα διάφορα είδη 

επιχειρήσεων όπως ένα αρτοπωλείο ή µια βιοµηχανία µετάλλων 

µοντελοποιούνται ως υποκλάσης της παραπάνω κλάσης.  

 Η κλάση Certificate αναπαριστά την έννοια του πιστοποιητικού που 

απαιτείται για κάθε ιδιότητα της επιχείρησης. 

 Η κλάση EnterpriseDescriptor είναι µια υπερκλάση που αναπαριστά 

τις ιδιότητες της επιχείρησης.  

Τα άτοµα (individuals) στην OWL αναπαριστούν αντικείµενα στο πεδίο ορισµού 

(domain) του ενδιαφέροντος µας. Τα άτοµα µπορούν να αναφέρονται επίσης και ως 

στιγµιότυπα (instances)των κλάσεων. 

Η κλάση Document έχει τέσσερις υποκλάσεις LocationDocument, 

CategoryDocument, PowerDocument και ProximityDocument. Τα 

έγγραφα που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση µοντελοποιούνται ως στιγµιότυπα 

αυτών των κλάσεων.   

 Η κλάση LocationDocument αναπαριστά τα έγγραφα που απαιτούνται 

λόγω της θέσης της επιχείρησης. Για παράδειγµα το έγγραφο που απαιτείται 

στη περίπτωση µιας επιχείρησης που βρίσκεται σε µία αστική περιοχή είναι η 

έγκριση από τον τοπικό δήµο. 

 Η κλάση CategoryDocument αναπαριστά τα έγγραφα που απαιτούνται 

λόγω του αριθµού των εργαζοµένων σε µία επιχείρηση. 

 Η κλάση PowerDocument είναι µια αφηρηµένη αναπαράσταση των 

εγγράφων που απαιτούνται λόγω της ηλεκτρικής ισχύος λειτουργίας της 

επιχείρησης.  
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 Η κλάση ProximityDocument αναπαριστά τα διάφορα έγγραφα που 

απαιτούνται λόγω της εγγύτητας της επιχείρησης σε διάφορους χώρους. Για 

παράδειγµα ένα η επιχείρηση είναι κοντά σε µία δασική περιοχή απαιτείται 

µια έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας. 

Τα διάφορα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την επιχείρηση δίνονται ως υποκλάσης 

της κλάσης EnterpriseDescriptor. Οι τέσσερις υποκλάσεις είναι Power, 

Location, EmployeeNum και SiteProximity.  Αυτές οι κλάσεις είναι οι 

αναπαραστάσεις των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν µια επιχείρηση σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Οι διαφορετικές καταστάσεις της κάθε υποκλάσης δίνονται µε 

ξεχωριστά στιγµιότυπα αυτής. 

 Η κλάση Power αναπαριστά τις διαφορετικές περιπτώσεις ηλεκτρικής 

ισχύος λειτουργίας σε KWatts για κάθε επιχείρηση. Μια επιχείρηση µπορεί να 

έχει ισχύ λειτουργίας κάτω από 12KW, µεταξύ 12 και  50KW ή περισσότερη 

από 50KW. 

 Η κλάση Location αναπαριστά  την έννοια της περιοχής που θα  

εγκατασταθεί η επιχείρηση. Υπάρχουν τρία στιγµιότυπα της κλάσης 

Location: οι Urban, SubUrban και Rural.  

 Η κλάση EmployeeNum αναπαριστά την κατηγόρια της επιχείρησης 

ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτή. Τα στιγµιότυπα αυτής της 

κλάσης είναι λιγότεροι από 100 , µεταξύ 100 και 1000 και περισσότεροι από 

1000 εργαζόµενοι 

 Η κλάση SiteProximity είναι µια αφηρηµένη αναπαράσταση της 

εγγύτητας της επιχείρησης σε συγκεκριµένες τοποθεσίες. Για παράδειγµα 

στιγµιότυπο αυτής της κλάσης είναι το Forest, το οποίο αναπαριστά την 

έννοια ενός δάσους που βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση.  

Η κλάση Certificate έχει επίσης τέσσερις υποκλάσεις. Κάθε υποκλάση έχει 

άλλες υποκλάσεις η οποία αναπαριστά τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά που 

απαιτούνται για κάθε υποκλάση της EnterpriseDescriptor.   

Στην OWL οι ιδιότητες αναπαριστούν σχέσεις µεταξύ δύο στιγµιότυπων ή µεταξύ 

ενός στιγµιότυπου και µιας τιµής (data value). Υπάρχουν δύο τύποι ιδιοτήτων οι 

ιδιότητες αντικειµένων (Object properties) και οι ιδιότητες τιµής (Datatype 

properties). Οι ιδιότητες αντικειµένων συνδέουν ένα στιγµιότυπο σε ένα στιγµιότυπο 
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και οι ιδιότητες τιµής συνδέουν ένα στιγµιότυπο σε τιµές δεδοµένων όπως ένας 

ακέραιος , µια συµβολοσειρά ή µια µεταβλητή τύπου Boolean.  

Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε την κλάση Person και δύο ιδιότητες της: την 

ιδιότητα τιµής (datatype property) hasAge και την ιδιότητα αντικειµένου (object 

property) hasParent. Στιγµιότυπα αυτή της κλάσης είναι ο Γιάννης και ο Κώστας. 

Η ιδιότητα τιµής hasAge για τον Γιάννη έχει την ακέραια τιµή 30 και η ιδιότητα 

αντικειµένου hasParent έχει την τιµή Κώστας. 

Οι ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουν µια µοναδική 

τιµή. Εάν µια ιδιότητα είναι δηλωµένη συναρτησιακή (FunctionalProperty), τότε δεν 

µπορεί να έχει παραπάνω από µια τιµή για κάθε στιγµιότυπο (µπορεί να µην παίρνει 

καθόλου τιµές για ένα στιγµιότυπο). Η ιδιότητα hasParent όπως δηλώθηκε 

παραπάνω δεν είναι συναρτησιακή αλλά η ιδιότητα hasFather είναι.  

Οι ιδιότητες µπορεί να έχουν καθορισµένο ένα πεδίο ορισµού (domain) και ένα εύρος 

(range). Οι ιδιότητες συνδέουν στιγµιότυπα από ένα πεδίο ορισµού σε στιγµιότυπα 

από το εύρος τους. Για παράδειγµα η ιδιότητα hasParent µπορεί να δηλωθεί ότι 

έχει πεδίο ορισµού τη κλάση Person. Το εύρος της ιδιότητας περιορίζει τα 

στιγµιότυπα τα οποία µπορεί να πάρει η ιδιότητα ως τιµή. Η ιδιότητα hasParent 

µπορεί να δηλωθεί να έχει ως εύρος τη κλάση Person, δηλαδή να µπορεί να πάρει 

τιµές µόνο από τα στιγµιότυπα αυτής της κλάσης.  
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Σχήµα 3.15 Η ιεραρχία των κλάσεων που εµφανίζονται στη οντολογία  
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Ένας αριθµός ιδιοτήτων αντικειµένου έχει δηµιουργηθεί για τις παραπάνω κλάσεις. 

Οι ιδιότητες αντικειµένου οι οποίες περιγράφουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της 

κλάσης Enterprise είναι belongsToCategory, LocatedIn, 

hasPower, και locatedNear. Οι τρείς πρώτες είναι συναρτησιακές ιδιότητες και 

το πεδίο ορισµού τους είναι η κλάση Certificate, ενώ το εύρος τους αντιστοιχεί 

στην αντίστοιχη υποκλάση της κλάσης EnterpriseDescriptor. Ο ορισµός της 

ιδιότητας belongsToCategory δίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 3.16. Ο ορισµός της συναρτησιακής ιδιότητας (functional property) 

belongsToCategory στην OWL 
 

Η ιδιότητα locatedNear δεν έχει οριστεί ως συναρτησιακή (άρα µπορεί να πάρει 

πολλαπλές τιµές) και ως εύρος της ορίζεται η κλάση SiteProximity.  Η The 

ιδιότητα αντικειµένου hasLicense έχει πεδίο ορισµού τη κλάση Enterprise 

και εύρος τη κλάση Certificate. Αυτή η ιδιότητα αναπαριστά τα πιστοποιητικά 

που χρειάζονται για την τελική άδεια λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση όπως αναφέρθηκε 

πριν απαιτεί τουλάχιστον τρία διαφορετικά πιστοποιητικά. Ο ορισµός της ιδιότητας 

δίνεται παρακάτω.  

 
Σχήµα 3.17. Ο ορισµός της ιδιότητας αντικειµένου  hasLicense στην OWL 

Μια άλλη ιδιότητα αντικειµένου είναι η hasDocument, η οποία ορίζεται µε πεδίο 

ορισµού τη κλάση Certificate και εύρος τη κλάση Document. Αυτή η ιδιότητα 

αναπαριστά τα έγγραφα που απαιτούνται για τη έκδοση ενός πιστοποιητικού κάθε 

κατηγορίας. Κάθε υποκλάση της κλάσης Enterprise ορίζεται µε τις αντίστοιχες 

τιµές στη ιδιότητα hasLisense.  

Στην OWL οι περιορισµοί  (restrictions) χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τα 

στιγµιότυπα που ανήκουν σε µία κλάση. Υπάρχουν τρία είδη περιορισµών: ποσοτικοί 

περιορισµοί (quantifier restrictions), περιορισµοί πληθάριθµου (cardinality 
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restrictions) και περιορισµοί τιµής (hasValue restrictions). Οι περιορισµοί 

χρησιµοποιούνται στους ορισµούς των κλάσεων. 

 

 
Σχήµα 3.18. Ο ορισµός της ιδιότητας αντικειµένου  hasLicense στο Protégé  

 
Για παράδειγµα ο ορισµός της υποκλάσης MiningIndusty δίνεται στο σχήµα 3.19 

παρακάτω. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ο ορισµός της κλάσης 

MiningIndustry class έχει και ποσοτικούς και περιορισµούς τιµής. Ο ορισµός 

παρακάτω σηµαίνει ότι όλες οι τιµές της ιδιότητας hasLicence  (ποσοτικός 

περιορισµός) µπορούν να είναι µόνο από εκείνα τα στιγµιότυπα τα οποία έχουν τιµή 

(περιορισµός τιµής) στην ιδιότητα LocatedIn το στιγµιότυπο Rural.  Ο ίδιος 

ποσοτικός περιορισµός εφαρµόζεται επισης στην ιδιότητα belongsTocategory. 

Η ιδιότητα hasLisence property µπορεί να συνδεθεί µόνο µε στιγµιότυπα τα οποία 

στην ιδιότητα belongsTocategory έχουν την τιµή MoreThan1000Emp.  

Ένα παράδειγµα ορισµού πιστοποιητικού δίνεται στο σχήµα 3.21. Μπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι ο περιορισµός εφαρµόζεται στην ιδιότητα hasDocument, η 

οποία έχει την τιµή του εγγράφου που απαιτείται για την έκδοση αυτού του 

πιστοποιητικού. Η συνθήκη η οποία ορίζεται ως επαρκής και αναγκαία (sufficient 
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and necessary) για τη κλάση RuralAreaCertificate (η οποία φαίνεται µέσα 

στις ετικέτες τύπου owl:equivalentClass) είναι ότι η τιµή της ιδιότητας 

locatedIn είναι το στιγµιότυπο Rural. 

 
Σχήµα 3.19  Ο  ορισµός της κλάσης MiningIndustry στην OWL 

 
Σχήµα 3.20  Ο  ορισµός της κλάσης MiningIndustry στo Protégé 
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Σχήµα 3.21  Ο  ορισµός της κλάσης RulalAreaCertificate στην OWL 

 

3.5.3 Η  περίπτωση χρήσης 

 

Όταν ο χρήστης µπαίνει στη πρώτη σελίδα της εφαρµογής εµφανίζεται µια φόρµα. Ο 

χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης στη φόρµα. Για 

µια επιλεγµένη επιχείρηση µερικές λεπτοµέρειες είναι προκαθορισµένες από τη 

λογική της οντολογίας. Για παράδειγµα εάν ο χρήστης επιλέξει ένα φαρµακείο 

(Drugstore) τότε η ιδιότητα belongsToCategory παίρνει τιµή 

LessThan100  όπως γίνεται από τον ορισµό της κλάσης Drugstore. Η 

τοποθεσία ενός φαρµακείου (αστική, ηµιαστική ή αγροτική) δεν µπορεί να τεθεί από 

τον ορισµό της κλάσης έτσι θα πρέπει να επιλεγεί από τον χρήστη.  

Η εγγύτητα σε ειδικές τοποθεσίες θα πρέπει επίσης να επιλεγεί από τον χρήστη ή όχι. 

Όταν έχουν γίνει όλες οι επιλογές στη φόρµα ο χρήστης πατάει το κουµπί της 

αποστολής και στέλνει τα δεδοµένα στον εξυπερετητή.  

Ας υποθέσουµε ότι ο χρήστης επιλέγει ένα φαρµακείο ως το είδος της επιχείρησης. Ο 

χρήστης επίσης επιλέγει ότι το φαρµακείο βρίσκεται σε µία ηµιαστική περιοχή και ότι 

βρίσκεται κοντά σε ακτή και ένα αρχαιολογικό χώρο. Η κατηγορία ηλεκτρικής ισχύος 

αυτόµατα τίθεται σε µικρότερη των 12KW και ο αριθµός των εργαζοµένων σε 

µικρότερο των 100 λόγω του ορισµού της κλάσης του φαρµακείου. Τα αποτελέσµατα 

είναι µια λίστα των εγγράφων που χρειάζονται και ειδικότερα στη συγκεκριµένη 
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περίπτωση είναι :µια έγκριση από τη Νοµαρχία, µια τεχνική έκθεση υπογεγραµµένη 

από ένα πολιτικό µηχανικό, µια υπεύθυνη δήλωση, µια έγκριση από τον ΕΟΤ και ένα 

έγγραφο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει όλη τη 

πληροφορία στη διάθεση του γρήγορα και εύκολα. 

 

 
Σχήµα 3.22 Η φόρµα της πρώτης σελίδας. 

 
Σχήµα 3.23 Παράδειγµα εµφάνισης αποτελεσµάτων. 
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Η πρώτη σελίδα έχει υλοποιηθεί σε µορφή JSP και ο κώδικας της φαίνεται 

παρακάτω: 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" 
import="java.sql.*" errorPage="" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style3 {color: #0000FF; font-weight: bold; } 
.style4 {color: #FF0000} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
 <h1><p align="center"><strong>ENTERPRISE LICENSE</strong></p></h1> 
 <p align="center">SELECT LICENSE TYPE </p> 
 <p align="center">&nbsp;</p> 
 <center> 
 <form name="form1" method="post" action="../servlet/License"> 
   <table width="296" border="1"> 
     <tr> 
       <th width="139" scope="row">Enterprise type        </th> 
       <td width="141"><select name="Enterprise" id="select2"> 
         <option value="BakeryStore">Bakery Store</option> 
         <option value="DrugStore">Drug Store</option> 
         <option value="GeneralStore">General Store</option> 
         <option value="SanitaryStore">Sanitary Store</option> 
         <option value="MiningIndustry">Mining Industry</option> 
         <option value="MetalIndustry">Metal Industry</option> 
         <option value="SugarIndustry">Sugar Industry</option> 
         <option value="Tourist">Tourist Enterprise</option> 
       </select></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row"><span class="style3">Location</span></th> 
       <td><select name="Location" id="select3"> 
         <option value="none" selected></option> 
         <option value="Urban">Urban Area</option> 
         <option value="SubUrban">Suburban Area</option> 
         <option value="Rural">Rural</option> 
       </select></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row"><span class="style3">Employee Number</span></th> 
       <td><select name="Category" id="select4"> 
         <option value="none" selected></option> 
         <option value="LessThan100"> <100 </option> 
         <option value="Between100and1000">100-1000</option> 
         <option value="MoreThan1000Emp">>1000 </option> 
       </select></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row"><span class="style3">Power in KW</span></th> 
       <td> 
         <select name="Power" id="select6"> 
           <option value="none" selected></option> 
           <option value="LessThan12KW">Less than 12KW</option> 
           <option value="Between12and50KW">12-50KW</option> 
           <option value="MoreThan50KW">More than 50KW</option> 
         </select></td> 
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     </tr> 
     <tr> 
       <th colspan="2" scope="row"><span class="style4">Close to: 
</span></th> 
      </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row">Civil Airport </th> 
       <td><input name="airport" type="checkbox" value="airport"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row">Forest        </th> 
       <td><input name="forest" type="checkbox" value="forest" ></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row">Archaeological site</th> 
       <td><input name="archaeological" type="checkbox" 
value="archaeological"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th scope="row">Coast</th> 
       <td><input name="coast" type="checkbox" value="coast"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <p align="center"><b>Nationality</b> 
       <br> 
       <select name="Nationality" id="Nationality"> 
         <option value="Greek" selected>Greek</option> 
         <option value="Other">Other</option> 
                
     </select>       
           
      <br> 
      <br> 
      <input type="submit" name="Submit" value="Submit">  
    </p> 
   </form></center> 
 <p align="center">&nbsp; </p> 
</body> 
</html> 

 

Ο κώδικας του servlet που στέλνει τις αιτήσεις στη µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων δίνεται παρακάτω. 
import java.io.*;  
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.util.*; 
import java.net.URL; 
import jtp.*; 
import jtp.context.owl.*; 
import jtp.fol.*; 
 
 
public class License extends HttpServlet  
{ 
   
  public static PrintWriter out; 
  public static String X,enteprise,location,power,category,nationality,forest,prox; 
   
  public void doGet(HttpServletRequest request, 
                    HttpServletResponse response) 
      throws ServletException, IOException { 
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    Locale currentLocale = new Locale("el","GR");  
    response.setLocale(currentLocale); 
     out = response.getWriter(); 
     out.println("<title>" + "Results" + "</title>"); 
     out.println("<center>"); 
     out.println("<h1>" + "Documents needed" + "</h1>"); 
     out.println("<b>"); 
     
             
    try  
   { 
     QueryKB(request,response); 
   } 
   catch(ReasoningException e) 
   {  
   } 
 
    } 
     
     
  public static void QueryKB(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)  
  throws ReasoningException,IOException 
   
{ 
    
    
   String KB_URL = "http://localhost/license_b.owl"; 
   String s1,s2,s3,s4,query,a1; 
 String enterprise = request.getParameter("Enterprise"); 
 String location = request.getParameter("Location"); 
 String power = request.getParameter("Power"); 
 String category = request.getParameter("Category"); 
 String nationality = request.getParameter("Nationality"); 
 OWLReasoningContext owl = new OWLReasoningContext(); 
 owl.setUp(); 
  
 owl.loadKB(new URL (KB_URL)); 
  
 enterprise="|"+enterprise+"|"; 
 a1="(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestE| |http://localhost/license_b.owl#|::"+enterprise+")"; 
    owl.tellKifString(a1); 
     
    a1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasNationality| |http://localhost/license_b.owl#|::|NewPerson| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+nationality+"|)"; 
    owl.tellKifString(a1); 
     
     
    owl.tellKifString("(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestC| |http://localhost/license_b.owl#|::|EmployeeCertificate|)"); 
    owl.tellKifString("(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasLicense| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestE| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestC|)"); 
    
    owl.tellKifString("(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestP| |http://localhost/license_b.owl#|::|PowerCertificate|)"); 
    owl.tellKifString("(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasLicense| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestE| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestP|)"); 
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    owl.tellKifString("(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestL| |http://localhost/license_b.owl#|::|LocationCertificate|)"); 
    owl.tellKifString("(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasLicense| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestE| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestL|)"); 
     
    owl.tellKifString("(|http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#|::type 
|http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| |http://localhost/license_b.owl#|::|ProximityCertificate|)"); 
    owl.tellKifString("(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasLicense| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestE| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox|)"); 
     
    s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|belongsToCategory| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestC| 
?x)"; 
     
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
  
 if (X.equals("")) 
 { 
  s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|belongsToCategory| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestC| |http://localhost/license_b.owl#|::|"+category+"|)"; 
  owl.tellKifString(s1); 
   
    } 
 
          
 s2="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasPower| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestP| 
?x)"; 
 query=s2; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
  
 if (X.equals("")) 
 { 
  s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasPower| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestP| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+power+"|)"; 
  owl.tellKifString(s1); 
    } 
     
     
    s2="(|http://localhost/license_b.owl#|::|LocatedIn| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestL| ?x)"; 
 query=s2; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
  
 if (X.equals("")) 
 { 
  s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|LocatedIn| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|TestL| |http://localhost/license_b.owl#|::|"+location+"|)"; 
     owl.tellKifString(s1); 
    
 } 
  
 if (request.getParameter("forest")!=null) 
  
 { 
  prox="Forest"; 
     s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|locatedNear| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+prox+"|)"; 
     owl.tellKifString(s1); 
  }    
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 if (request.getParameter("coast")!=null) 
  
 { 
  prox="Coast"; 
     s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|locatedNear| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+prox+"|)"; 
     owl.tellKifString(s1); 
  } 
   
 if (request.getParameter("airport")!=null) 
  
 { 
  prox="CivilAirport"; 
     s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|locatedNear| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+prox+"|)"; 
     owl.tellKifString(s1); 
  } 
   
  if (request.getParameter("archaeological")!=null) 
  
 { 
  prox="ArchaeologicalSite"; 
     s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|locatedNear| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|"+prox+"|)"; 
     owl.tellKifString(s1); 
  } 
    
 s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasDocument| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestL| 
?y)"; 
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
 s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasDocument| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestP| 
?y)"; 
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
 s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasDocument| |http://localhost/license_b.owl#|::|TestC| 
?y)"; 
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
 s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasDocument| |http://localhost/license_b.owl#|::|Prox| 
?y)"; 
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
 s1="(|http://localhost/license_b.owl#|::|hasDocument| 
|http://localhost/license_b.owl#|::|NewPerson| ?y)"; 
 query=s1; 
 CallReasoner(query,owl,response); 
  
     
     
    
  } 
   
   
   
  private static String GetResultString(String str) 
    { 
     int i,l; 
     l=str.length(); 
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     i=str.indexOf('#'); 
     i=i+5; 
     return(str.substring(i,l-1)); 
         
    }   
   
   public static void CallReasoner(String Query,OWLReasoningContext Owl,HttpServletResponse 
response) 
   throws ReasoningException,IOException 
   { 
     
    ReasoningStepIterator rsi = Owl.getAskingReasoner().process(Query); 
 ReasoningStep rs = null; 
   
     
     X=""; 
      
 while ((rs = rsi.next()) != null) 
 { 
   
  if (Query.equals(rs.getGoal()) && rs.getSubProofs().size() == 1) 
  { 
      ReasoningStep subRs = (ReasoningStep)rs.getSubProofs().get(0); 
      if (subRs.getGoal() instanceof Literal)  
   rs = subRs; //We are considering the sole child instead of the top-level  
                      //step (see above) 
  } 
   
   
  Literal lit = (Literal)rs.getGoal(); 
  Map bindings = jtp.rs.RSUtils.getRecursiveBindings(rs, null);//Variable bindings 
     for (Iterator it = lit.getArgs().iterator(); it.hasNext();) 
  { //Find the right query variable and extract its value 
      Variable v = (Variable)it.next(); 
      if ("x".equals(v.getName())) 
   { 
         
        X=X.valueOf(bindings.get(v));  
   } 
   if ("y".equals(v.getName())) 
   { 
       X=X.valueOf(bindings.get(v));  
       X=GetResultString(X); 
       out.println("<br>"); 
       out.println(X); 
       out.println("<br>"); 
       
   } 
  } 
   
   
  
    } 
        out.println("<b>"); 
        out.println("<center>"); 
     
    } 
     
    public void doPost(HttpServletRequest request, 
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                      HttpServletResponse response) 
        throws IOException, ServletException 
    { 
        doGet(request, response); 
    } 
   
  } 
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3.6 Παράρτηµα : Οι οντολογίες σε owl 
 
 

3.6.1 H οντολογία benefit.owl  

 
  <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1253" ?>  
- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns="http://localhost/benefit.owl#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xml:base="http://localhost/benefit.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about="" />  
- <owl:Class rdf:ID="HavingStudentChildren"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <FamilyStatus rdf:ID="StudentChildren" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <owl:Class rdf:ID="StudiesCertificate" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι που έχουν παιδιά σπουδαστές (18 µέχρι 22 
ετών)</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="Person_for_FamilyBenefit" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="AFMNo"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Αριθµ
ός φορολογικού µητρώου</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ThirdPerson"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="ThirdPersonwithChildren" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 



Κεφάλαιο 3  Εφαρµογές Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

73

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι που είναι τρίτα πρόσωπα και έχουν την επιµέλεια των 
παιδιών (ορφανά από δύο γονείς)</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <CourtJudgement rdf:ID="Third_Person_Judgement"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Απόφαση δικαστηρίου βάσει της 
οποίας του έχει ανατεθεί η επιµέλεια των 
παιδιών.</rdfs:comment>  

  </CourtJudgement> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="IdentityCard"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Αστυν
οµική ταυτότητα του ασφαλισµένου</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ManyChildren"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
- <N1599_1986 rdf:ID="ManyChildrenConfirmation"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 
1) Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα 
γονέα. 2) Ότι ο άλλος γονέας δεν έχει 
προϋποθέσεις επιδότησης. 3) Συντηρούνται τα 
αδέλφια από τον (την) αδελφό 
(η).</rdfs:comment>  

  </N1599_1986> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Πολύτ
εκνος</rdfs:comment>  

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="HavingManyChildren" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
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  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Seperated"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">∆ικαιο
ύχοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη</rdfs:comment>  

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="Divorced" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <RevenueStampBook rdf:ID="Wife_Husband_StampBook"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Βιβλιάριο ενσήµων και του (της) 
συζύγου</rdfs:comment>  

  </RevenueStampBook> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <CourtJudgement rdf:ID="Parent_Judgement"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Απόφαση δικαστικής επιµέλειας 
των παιδιών ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε το 
οποίο καθορίζεται ποιος από τους δύο γονείς 
έχει την επιµέλεια των παιδιών (βεβαιώνεται το 
γνήσιο των υπογραφών από την αρµόδια 
αρχή).</rdfs:comment>  

  </CourtJudgement> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Family_Benefit"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="Benefit" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="UnemployedPerson"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <FamilyStatus rdf:ID="Unemployed" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 
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  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι άνεργοι που έχουν τουλάχιστον 2µηνη 
επιδότηση</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
- <EmployementCertificate rdf:ID="OAEDCertification"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Βεβαίωση της Τοπικής Υπηρεσίας 
του Ο.Α.Ε.∆. ότι ήταν επιδοτούµενος άνεργος, 
όταν αυτό δεν αποδεικνύεται από το βιβλιάριο 
ενσήµων (σφραγίδα Ο.Α.Ε.∆).</rdfs:comment>  

  </EmployementCertificate> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Widows"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <FamilyStatus rdf:ID="Widow" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <N1599_1986 rdf:ID="WidowConfirmation"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο 
δικαιούχος: Είναι χήρος-α,Συγκατοικεί µε τα 
παιδιά και επιβαρύνεται µε την συντήρησή τους.· 
Παίρνει ή όχι σύνταξη.</rdfs:comment>  

  </N1599_1986> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι που βρίσκονται σε χηρεία</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
- <InsuranceDocument rdf:ID="PensionCertification"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc



Κεφάλαιο 3  Εφαρµογές Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

76

hema#string">Βεβαίωση από το Ασφαλιστικό 
Ταµείο για το ποσό της σύνταξης που δικαιούται 
λόγω θανάτου κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 
επιδότησης.</rdfs:comment>  

  </InsuranceDocument> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <DeathCertificate rdf:ID="Wife_Husband_Death"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του 
(της) συζύγου.</rdfs:comment>  

  </DeathCertificate> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="DeathCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ληξιαρ
χική Πράξη θανάτου του (της) συζύγου.</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="InsuranceDocument"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#StudiesCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Βεβαί
ωση σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι 
ενταγµένη σε βαθµίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο 
∆ηµόσιο</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ChildBirthCertificate"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ληξιαρ
χική Πράξη Γέννησης παιδιού ή επικυρωµένη φωτοτυπία της (για τους 
νέους δικαιούχους)</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Document" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="HusbandSoldier"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  

  </rdfs:subClassOf> 
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- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <owl:Class rdf:ID="MilitaryUnitCertification" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Μη 
εργαζόµενες µητέρες µε σύζυγο στρατιώτη</rdfs:comment>  

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="Soldier" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#Document"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Έγγρα
φο</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="RevenueStampBook"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Βιβλιά
ριο ενσήµων</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="HealthBook"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Father_of_RecognizedChildren"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <ChildrenStatus rdf:ID="Recognized" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasChildrenStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <CourtJudgement rdf:ID="Father_Judgement"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Όταν ο πατέρας διεκδικεί το 
επίδοµα, απόφαση δικαστηρίου, που να του 
αναθέτει τη γονική µέριµνα</rdfs:comment>  

  </CourtJudgement> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 
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  <owl:Class rdf:ID="NotMarried" />  
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ChildrenSeeknessBook"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οικογε
νειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Patient"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 2µηνη συνεχή 
ανικανότητα για εργασία</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <HealthBook rdf:ID="NotCapableToWork"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Ατοµικό Βιβλιάριο Υγείας όπου 
φαίνεται η συνεχής ανικανότητα για εργασία ή 
βεβαίωση του Ασφαλιστικού 
Φορέα</rdfs:comment>  

  </HealthBook> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="Seek" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="InsuranceBook"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ασφαλ
ιστικό βιβλιάριο του (της) συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταµείο 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="PhotoCopyETEBook"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Φωτοτ
υπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ε.Τ.Ε ή αριθµός λογαριασµού εφόσον 
δεν υπάρχει βιβλιάριο</rdfs:comment>  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#MilitaryUnitCertification"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Βεβαί
ωση από τη Στρατιωτική Μονάδα</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#Person_for_FamilyBenefit"> 

- <rdfs:subClassOf> 
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- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <owl:Class rdf:ID="FamilyStatusCertificate" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <RevenueStampBook rdf:ID="PersonStampBook"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Βιβλιάριο ενσήµων του (της) 
ενδιαφεροµένου (-ης) µε τα ένσηµα του 
προηγούµενου της επιδότησης 
έτους.</rdfs:comment>  

  </RevenueStampBook> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#IdentityCard" />  

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <AFMNo rdf:ID="AFMboth"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Αριθµοί φορολογικού µητρώου ( 
και των δύο συζύγων)</rdfs:comment>  

  </AFMNo> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#ChildBirthCertificate" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#PhotoCopyETEBook" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 
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- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#ChildrenSeeknessBook" />  

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">∆ικαιο
ύχος</rdfs:comment>  

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#InsuranceBook" />  

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <owl:Class rdf:ID="EmployementCertificate" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <InsuranceBook rdf:ID="Wife_Insurance_Book"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Ασφαλιστικό βιβλιάριο του (της) 
συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταµείο Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)</rdfs:comment>  

  </InsuranceBook> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="ChildrenStatus" />  
- <owl:Class rdf:about="#EmployementCertificate"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Βεβαί
ωση του εργοδότη που να περιλαµβάνει: Την ειδικότητα ,τη Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας, αν προβλέπεται επίδοµα παιδιών, ποιο είναι το 
ποσό κατά µήνα.</rdfs:comment>  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CourtJudgement"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Απόφα
ση δικαστικής επιµέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε το 
οποίο καθορίζεται ποιος από τους δύο γονείς έχει την επιµέλεια των 
παιδιών (βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών από την αρµόδια 
αρχή).</rdfs:comment>  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#FamilyStatusCertificate"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Πιστοπ
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οιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την χορήγηση του επιδόµατος 
τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83)</rdfs:comment>  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="OrphanChildrenSpecial"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <FamilyStatus rdf:ID="OrphanChildren"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string" />  

  </FamilyStatus> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <DeathCertificate rdf:ID="Parent_Death"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του 
γονέα</rdfs:comment>  

  </DeathCertificate> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <N1599_1986 rdf:ID="OrphanChildrenConfirmation"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο 
επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδοµα 
παιδιών από τον Ο.Α.Ε.∆ ή δήλωση του Ν. 
1599/1986 ότι: 1) συγκατοικεί µε τα παιδιά και 
επιβαρύνεται µε την συντήρησή τους. 2) ο 
γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις 
επιδότησης</rdfs:comment>  

  </N1599_1986> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Οι 
δικαιούχοι που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από 
τον ένα γονέα</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="N1599_1986"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#NotMarried"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <N1599_1986 rdf:ID="ChildrenRecognition"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 για την αναγνώριση ή µη των 
παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει 
γάµο</rdfs:comment>  

  </N1599_1986> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="NotMarriedwithChildren" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="MarriedwithDisable"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <InsuranceDocument 
rdf:ID="AprilPensionAmountCertification"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος 
παίρνει σύνταξη,βεβαίωση του Ασφαλιστικού 
Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το µήνα 
Απρίλιο του έτους επιδότησης</rdfs:comment>  

  </InsuranceDocument> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

- <InsuranceDocument rdf:ID="DissabilityCertification"> 
  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema#string">Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα 
κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και 
για το χρόνο αναπηρίας</rdfs:comment>  

  </InsuranceDocument> 
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <FamilyStatus rdf:ID="DisableHusband_Wife" />  
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  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="FamilyStatus" />  
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#Document" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ChildrenNum"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
" />  

  </owl:DatatypeProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:ID="age"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty" 
/>  

  <rdfs:domain rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  </owl:FunctionalProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasFamilyStatus"> 

  <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty" />  

  <rdfs:range rdf:resource="#FamilyStatus" />  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  

  </owl:FunctionalProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasChildrenStatus"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Person_for_FamilyBenefit" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#ChildrenStatus" />  

  </owl:FunctionalProperty> 
  <AFMNo rdf:ID="AFMown" />  
- <Person_for_FamilyBenefit rdf:ID="John"> 

  <ChildrenNum 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">5</Childre
nNum>  

  <age 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">35</age>  

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">test</r
dfs:comment>  

  </Person_for_FamilyBenefit> 
  <IdentityCard rdf:ID="WifeID" />  
- <AFMNo rdf:ID="AFMwife"> 

  <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Αριθµ
ός φορολογικού µητρώου συζύγου</rdfs:comment>  

  </AFMNo> 
  <FamilyStatus rdf:ID="Married" />  
  <ChildrenStatus rdf:ID="Student" />  
  <ChildrenStatus rdf:ID="NotRecognized" />  
  <ChildrenStatus rdf:ID="Disable" />  

  </rdf:RDF> 
- <!--  
 Created with Protege (with OWL Plugin 1.2, Build 162)  

http://protege.stanford.edu  

  -->  
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3.6.2 Η οντολογία license_b.owl 

  <?xml version="1.0" ?>  
- <rdf:RDF xmlns:process="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Process.owl#" 

xmlns:tzont="http://www.isi.edu/~pan/damltime/timezone-ont.owl#" 
xmlns:shadow-rdf="http://www.daml.org/services/owl-
s/1.1/generic/ObjectList.owl#" xmlns:time-
entry="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-entry.owl#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:swrl="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/swrlx.owl#" 
xmlns:expr="http://www.daml.org/services/owl-
s/1.1/generic/Expression.owl#" xmlns="http://localhost/license_b.owl#" 
xmlns:service="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Service.owl#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:grounding="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Grounding.owl#" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:profile="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Profile.owl#" 
xml:base="http://localhost/license_b.owl"> 

- <owl:Ontology rdf:about=""> 
  <owl:imports rdf:resource="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-

entry.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/Profile.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/Service.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/generic/Expression.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/generic/ObjectList.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/generic/swrlx.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/Grounding.owl" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-

s/1.1/Process.owl" />  
  </owl:Ontology> 
- <owl:Class rdf:ID="GeneralStore"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasLicense" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <EmployeeNum rdf:ID="LessThan100" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:ID="belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:allValuesFrom> 
  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="Enterprise" />  
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Document" />  
- <owl:Class rdf:ID="RuralAreaCertificate"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Class> 

- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
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- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <Location rdf:ID="Rural" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="LocatedIn" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:ID="LocationCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <LocationDocument rdf:ID="RegionalAuthorityApproval" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="SubUrbanAreaCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <LocationDocument rdf:ID="PrectureApproval" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#LocatedIn" 
/>  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <Location rdf:ID="SubUrban" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#LocationCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="PowerCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="Certificate" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ForestCertificate"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <SiteProximity rdf:ID="Forest" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="locatedNear" />  
  </owl:onProperty> 
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  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <ProximityDocument 
rdf:ID="MinistryOfArgricultureApproval" />  

  </owl:hasValue> 
  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="ProximityCertificate" />  
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Person" />  
- <owl:Class rdf:ID="LocationDocument"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="SpecialCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <ProximityDocument rdf:ID="ElectricalCompanyApproval" 

/>  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Certificate" />  
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#locatedNear" 
/>  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <SiteProximity rdf:ID="PowerStation" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" 

/>  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <PowerDocument 
rdf:ID="MinistryOfEnergyApproval" />  

  </owl:hasValue> 
  </owl:Restriction> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" 

/>  
  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue 

rdf:resource="#RegionalAuthorityApproval" />  
  </owl:Restriction> 

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 
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  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="SugarIndustry"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <Power rdf:ID="Between12and50KW" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPower" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <EmployeeNum rdf:ID="Between100and1000" 
/>  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="EmployeeNum"> 

- <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="EnterpriseDiscriptor" />  

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Power"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EnterpriseDiscriptor" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="SanitaryStore"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <Power rdf:ID="LessThan12KW"> 
  <owl:differentFrom 

rdf:resource="#Between12and50KW" 
/>  

  </Power> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
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- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="MediumPowerCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <PowerDocument rdf:ID="TEEReport" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#Between12and50KW" 

/>  
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#PowerCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CategoryA1Certificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <CategoryDocument 

rdf:ID="MinistryOfEmploymentApproval" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <EmployeeNum rdf:ID="MoreThan1000Emp" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:ID="EmployeeCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="GreekCitizen"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 
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- <owl:hasValue> 
  <IDDocument rdf:ID="IDCard" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasNationality" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <Nationality rdf:ID="Greek" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Tourist"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Restriction> 

  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan100" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="HighPowerCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#MinistryOfEnergyApproval" />  

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

- <Power rdf:ID="MoreThan50KW"> 
  <owl:differentFrom 

rdf:resource="#Between12and50KW" 
/>  

  </Power> 
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#PowerCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
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  </owl:Class> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#ProximityCertificate"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Certificate" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CoastCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <ProximityDocument rdf:ID="GreekTouristOrgAppoval" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProximityCertificate" />  
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#locatedNear" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <SiteProximity rdf:ID="Coast" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ForeignCitizen"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person" />  
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <IDDocument rdf:ID="Passport" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <Nationality rdf:ID="Other" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasNationality" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="MetalIndustry"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Class> 

- <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
  <Location rdf:about="#Rural" />  
  <Location rdf:about="#SubUrban" />  

  </owl:oneOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:allValuesFrom> 
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- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#LocatedIn" 

/>  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#MoreThan50KW" />  

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#MoreThan1000Emp" />  

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CivilAiportCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <ProximityDocument rdf:ID="AirForceApproval" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProximityCertificate" />  
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#locatedNear" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <SiteProximity rdf:ID="CivilAirport" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
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  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="UrbanAreaCertificate"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Class> 

- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <Location rdf:ID="Urban" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#LocatedIn" 
/>  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#LocationCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <LocationDocument rdf:ID="MunicipalityApproval" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ProximityDocument"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CategoryBCertificate"> 

- <owl:equivalentClass> 
- <owl:Class> 

- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:FunctionalProperty 

rdf:about="#belongsToCategory" />  
  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan100" />  

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#EmployeeCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:hasValue> 

  <CategoryDocument rdf:ID="N105" />  
  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="Location"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EnterpriseDiscriptor" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="DrugStore"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 
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- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Restriction> 

  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan12KW" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan100" />  

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="BakeryStore"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:allValuesFrom> 
- <owl:Restriction> 

  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan12KW" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Class> 
- <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

  <Power 
rdf:about="#Between12and50K
W" />  

  <Power rdf:about="#LessThan12KW" 
/>  
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  </owl:oneOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:allValuesFrom> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:allValuesFrom> 
  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#LocationCertificate"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Certificate" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="SiteProximity"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EnterpriseDiscriptor" />  
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Nationality" />  
- <owl:Class rdf:ID="CategoryDocument"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="IDDocument"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="PowerDocument"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="ArchaeologicalCertificate"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProximityCertificate" />  
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <ProximityDocument 
rdf:ID="ArchaeologicalServiceApproval" />  

  </owl:hasValue> 
  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#locatedNear" />  
  </owl:onProperty> 
- <owl:hasValue> 

  <SiteProximity rdf:ID="ArchaeologicalSite" />  
  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 
  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="CategoryA2Certificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <CategoryDocument rdf:ID="OAEDCertificate" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 
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  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#Between100and1000" 

/>  
  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#EmployeeCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:about="#EmployeeCertificate"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Certificate" />  
  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="MIningIndustry"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  

  </owl:onProperty> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty 
rdf:about="#belongsToCategory" />  

  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#MoreThan1000Emp" />  

  </owl:Restriction> 
  </owl:allValuesFrom> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:allValuesFrom> 

- <owl:Restriction> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#Rural" />  
- <owl:onProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:about="#LocatedIn" 
/>  

  </owl:onProperty> 
  </owl:Restriction> 

  </owl:allValuesFrom> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 
- <owl:Class rdf:ID="LowPowerCertificate"> 

- <rdfs:subClassOf> 
- <owl:Restriction> 

- <owl:hasValue> 
  <PowerDocument rdf:ID="PrivateTechnicalReport" />  

  </owl:hasValue> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument" />  
  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
- <owl:equivalentClass> 

- <owl:Class> 
- <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

- <owl:Restriction> 
- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower" />  
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  </owl:onProperty> 
  <owl:hasValue rdf:resource="#LessThan12KW" />  

  </owl:Restriction> 
  <owl:Class rdf:about="#PowerCertificate" />  

  </owl:intersectionOf> 
  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasLicense"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Enterprise" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#Certificate" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasNationality"> 

  <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
" />  

  <rdfs:domain rdf:resource="#Person" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#Nationality" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPower"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Certificate" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#Power" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#locatedNear"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Certificate" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#SiteProximity" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDocument"> 

- <rdfs:domain> 
- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
  <owl:Class rdf:about="#Certificate" />  
  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  </owl:unionOf> 
  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Document" />  

  </owl:ObjectProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:about="#LocatedIn"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Certificate" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#Location" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty" />  
  </owl:FunctionalProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:about="#belongsToCategory"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Certificate" />  
  <rdfs:range rdf:resource="#EmployeeNum" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty" />  
  </owl:FunctionalProperty> 
- <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasApplicant"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Person" />  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Enterprise" />  
  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty" />  
  </owl:FunctionalProperty> 

  </rdf:RDF> 
- <!--  
 Created with Protege (with OWL Plugin 1.3, Build 211)  

http://protege.stanford.edu  

  -->  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (WEB SERVICES) 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Μέχρι πρόσφατα η δηµιουργία και η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις στο 

∆ιαδίκτυο γίνονταν µε ένα τρόπο ο οποίος διέφερε από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Έτσι, ενώ υπήρχε στο ∆ιαδίκτυο  να αρκετά µεγάλο σύνολο από παρεχόµενες 

υπηρεσίες, για να µπορούσε κάποιος να τις χρησιµοποιήσει θα έπρεπε για κάθε µία 

υπηρεσία να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα την καλέσει, να ελέγξει αν 

χρησιµοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας (TCP/IP, HTTP, κλπ) και γενικά να 

προσαρµόσει όλο το σύστηµά του έτσι ώστε να γίνει συµβατό µε αυτό του παροχέα 

της υπηρεσίας. 

Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι κάποια επιχείρηση ενδιαφερόταν να 

χρησιµοποιήσει µία υποτιθέµενη υπηρεσία που παρείχε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

και η οποία παρουσίαζε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες (τίτλο, εκδοτικό οίκο, 

τιµή κλπ) για κάποιο βιβλίο δοθέντος του κωδικού του (ISBN).  

Σε αυτή την περίπτωση ο προγραµµατιστής της επιχείρησης θα έπρεπε στην ουσία να 

δηµιουργήσει ένα σύστηµα συµβατό µε αυτό του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και ως 

προς το πρωτόκολλο επικοινωνίας αλλά και ως προς τον τρόπο κλήσης των 

ερωτηµάτων και κατόπιν να το προσαρµόσει στις ανάγκες του συστήµατος της 

επιχείρησης. 

Πολλές φορές αυτό ήταν πολύ δύσκολο – αν όχι ακατόρθωτο – και ακόµα 

περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις σχεδίαζαν τα συστήµατά τους έτσι ώστε να 

αποφεύγουν τέτοιου είδους συνεργασίες µε ξένες πηγές για λόγους πολυπλοκότητας 

και για λόγους κόστους. 

Τα πράγµατα όµως τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται να παίρνουν διαφορετική 

τροπή αφού πλέον σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δηµιουργούν υπηρεσίες στο 

∆ιαδίκτυο βασίζονται σε µία κοινή αρχιτεκτονική ανάπτυξης, δηµοσίευσης και 

εκµετάλλευσης των υπηρεσιών τους, όπως αυτή καθορίζεται από το W3C και που 

ορίζεται ως η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού (web services). 
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Οι υπηρεσίες ιστού έχουν να διανύσουν πολύ δρόµο ακόµα µέχρι να αναπτυχθούν 

εύρωστες και εύχρηστες εφαρµογές. Παρά τις όποιες δυσκολίες που παρουσιάζονται 

στην πορεία, οι  υπηρεσίες ιστού έχουν την πλήρη υποστήριξη της βιοµηχανίας 

γεγονός που επισπεύδει την εξέλιξή τους.  

  

4.1.1 Πλεονεκτήµατα των Υπηρεσιών Ιστού 

 

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα µερικά από τα 

οποία αναφέρονται παρακάτω : 

 ∆ιαλειτουργικότητα (interoperability). Μια υπηρεσία ιστού παρέχει 

ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό σύστηµα όσο και από το hardware. 

Οποιοδήποτε πρόγραµµα που συµβαδίζει µε αυτή τη τεχνολογία µπορεί πολύ 

εύκολα να προσπελάσει µία τέτοια υπηρεσία. 

 Ενσωµάτωση. Σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο 

∆ιαδίκτυο η δηµιουργία µιας υπηρεσίας ιστού δεν απαιτεί αλλαγές στον 

µηχανισµό του συστήµατος. 

 ∆ιαθεσιµότητα και δηµοσίευση. Οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες ιστού 

δηµοσιεύονται οπότε η εύρεση και η χρήση τους µπορεί να είναι ταχύτατες. 

 Επέκταση. Μια έτοιµη υπηρεσία ιστού είναι δυνατό να ανανεωθεί µε εύκολο 

τρόπο παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες της. 

 Μικρό κόστος δηµιουργίας και χρήσης. Εφόσον σε ένα λογισµικό σύστηµα 

υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line 

υπηρεσία, η δηµιουργία της υπηρεσίας ιστού κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το 

κόστος ενσωµάτωσης µιας υπηρεσία ιστού σε κάποιο δικτυακό τόπο ή σε 

κάποια δικτυακή εφαρµογή είναι πάρα πολύ µικρό. Ακόµα και στις 

περιπτώσεις που η χρήση κάποιας υπηρεσία ιστού γίνεται µε ενοικίαση 

σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά πιο µικρό από το 

κόστος δηµιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 

Επειδή λοιπόν όλες οι επενδύσεις γίνονται µε σκοπό το άµεσο ή έµµεσο κέρδος, κάθε 

επιχειρηµατίας µπορεί εύκολα να καταλάβει πως η δηµιουργία και η χρήση των 

υπηρεσιών ιστού στην ηλεκτρονική του επιχείρηση έχει τόσο άµεσα όσο και έµµεσα 

οφέλη: α) Χρησιµοποιώντας υπηρεσίες ιστού µειώνεται δραµατικά ο χρόνος και το 
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κόστος υλοποίησης των δικτυακών τόπων και γενικότερα των διαδικτυακών 

εφαρµογών. Ακόµα οι εφαρµογές γίνονται πιο χρηστικές και πιο ελκυστικές στους 

χρήστες. β) ∆ηµιουργώντας υπηρεσίες ιστού αυξάνεται ραγδαία ο αριθµός των 

πιθανών πελατών αφού παρέχονται οι υπηρεσίες της επιχείρησης σε όλο το ∆ιαδίκτυο 

και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολύ απλό τρόπο. 

4.1.2 Αρχιτεκτονική 

 
Μια τυπική αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού αποτελείται από τρεις οντότητες 

[34]: 

• Τους παροχείς υπηρεσιών (service providers) που δηµιουργούν  υπηρεσίες 

ιστού και τις δηµοσιεύουνε στον έξω κόσµο καταχωρώντας τις υπηρεσίες 

αυτές µέσω των service brokers 

• Τους µεσίτες υπηρεσιών (service brokers) που κάνουν µια καταγραφή των 

υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί. 

• Αυτούς που κάνουν αίτηση για τις υπηρεσίες (service requesters) και οι οποίοι 

βρίσκουν τις ζητούµενες υπηρεσίες µετά από αναζήτηση του αρχείου 

καταγραφής υπηρεσιών που διατηρούν οι service brokers. Στη συνέχεια οι 

service requesters συνδέουν την εφαρµογή τους µε τον παροχέα της υπηρεσίας 

προκειµένου να χρησιµοποιήσουνε τη συγκεκριµένη υπηρεσία.  

Στο σχήµα 4.χ απεικονίζεται η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στους παροχείς, 

τους µεσίτες και αυτούς που κάνουν αίτηση για µια υπηρεσία στην διαδικασία της 

κοινοποίησης, ανακάλυψης και κατανάλωσης µιας υπηρεσίας ιστού.  

 

 
Σχήµα 4.1α  Αρχιτεκτονική  υπηρεσιών ιστού 
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4.2 Τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού 
 

Ο Παγκόσµιος Ιστός έχει οργανωθεί γύρω από τα URIs, HTML και το  HTTP. Τα 

URIs παρέχουν τους αναγνωριστές για την αναφορά σε στοιχεία του ιστού. Η HTML 

παρέχει έναν τυποποιηµένο τρόπο για τη περιγραφή δοµών εγγράφων επιτρέποντας 

στους φυλοµετρητές να παρουσιάζουν τη πληροφορία στον αναγνώστη. Το HTTP 

ορίζει ένα πρωτόκολλο για την ανάκτηση της πληροφορίες από τον ιστό. Και οι 

υπηρεσίες ιστού απαιτούν µια παρόµοια υποδοµή γύρω από τα UDDI, WSDL και 

SOAP. Στο σχήµα 4.1β φαίνεται η αντιστοίχιση του στατικού περιεχοµένου του ιστού 

µε το δυναµικό περιεχόµενο των υπηρεσιών ιστού. 

 
Σχήµα 4.1β Αντιστοιχία του στατικού µε το δυναµικό περιεχόµενο του ιστού 

 

Οι υπηρεσίες ιστού βασίζονται σε τρεις βασικές τεχνολογίες, την WSDL (Web 

Services Description Language) [35], το UDDI (Universal Description, Discovery 

and Integration) [40] και το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access Protocol) 

[37]. Αυτές οι τρεις τεχνολογίες αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογίας των 

υπηρεσιών ιστού. Η WSDL είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται 

για να περιγράψει το προγραµµατιστικό τµήµα των  υπηρεσιών ιστού. Το UDDI 

επιτρέπει στις  υπηρεσίες ιστού να καταχωρήσουν τα χαρακτηριστικά τους ούτως 

ώστε άλλες εφαρµογές να µπορούν να απευθύνονται σε αυτές. Το πρωτόκολλο SOAP 

παρέχει το µέσο επικοινωνίας των  υπηρεσιών ιστού µε των χρήστη της εφαρµογής.  

 

4.3 SOAP – Simple Object Access Protocol 
 

Το SOAP [37-39] είναι ένα απλό πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανταλλαγή XML 

δεδοµένων στο Παγκόσµιο Ιστό. Συνήθως οι χρήστες εφαρµογών απευθύνονται στις  

υπηρεσίες ιστού µέσω των µηχανισµών αυτού του πρωτοκόλλου. Η προδιαγραφή του 

SOAP καθορίζει ένα φάκελο (envelope) µετάδοσης µηνυµάτων, προσφέρει οδηγίες 
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για την κωδικοποίηση δεδοµένων και παρέχει κανόνες για την αντιπροσώπευση των 

κλήσεων µιας διαδικασίας σε κάποιον αποµονωµένο σταθµό (RPCs – Remote-

Procedure Calls). Το SOAP αρχίζει να καθιερώνεται ως πρότυπο µε γοργούς ρυθµούς 

για τη µετάδοση XML µηνυµάτων πάνω από πρωτόκολλα υψηλού επιπέδου όπως το 

HTTP (hypertext transport protocol) και το SMTP (simple mail transport protocol). 

Τα µηνύµατα του πρωτοκόλλου είναι ουσιαστικά XML µηνύµατα που περιέχουν ένα 

σώµα και µια επικεφαλίδα. Η επικεφαλίδα είναι προαιρετική, ενώ το σώµα του 

πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτικό και περιέχει το XML µήνυµα που πρόκειται να 

µεταδοθεί. Η επικεφαλίδα, στην περίπτωση που υπάρχει, περιέχει πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, τη δροµολόγηση ή τη σωστή απεικόνιση του 

µηνύµατος στον τερµατικό δέκτη. Εργαλεία για το χειρισµό του πρωτοκόλλου από 

servers που βασίζονται στις τεχνολογίες της Apache και της Microsoft διανέµονται 

δωρεάν στο δίκτυο.  

Με το SOAP µια επιχείρηση µπορεί να: 

• ∆ηµοσιοποιήσει τις υπηρεσίες για ανταλλαγή XML εταιρικών δεδοµένων, 

• Ανακαλύψει την τοποθεσία και την µορφή υπηρεσιών άλλων επιχειρήσεων, 

• Καθορίσει τις ιδιότητες των ανταλλασσόµενων µηνυµάτων που σχετίζονται µε 

την ποιότητα της υπηρεσίας. 

 

4.3.1 Η δοµή ενός SOAP µηνύµατος 

 

Το SOAP χρησιµοποιεί το HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) πρωτόκολλο για την 

µεταφορά των µηνυµάτων του. Τα τρία κύρια µέρη ενός SOAP µηνύµατος είναι: 

1. Ο Φάκελος (Envelope) που περιέχει όλα τα δεδοµένα του µηνύµατος, 

2. Η Επικεφαλίδα (Header) που περιέχει τις προδιαγραφές της εφαρµογής 

3. Το Κυρίως µέρος (Body) που περιέχει όλες τις πληροφορίες της εφαρµογής, 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή ενός SOAP µηνύµατος ενώ η δοµή του 

πακέτου πάνω από HTTP φαίνεται στο σχήµα 4.3 
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Σχήµα 4.2  ∆οµή ενός SOAP µηνύµατος 

 

Σχήµα 4.3  ∆οµή ενός πακέτου SOAP  

Η δοµή των πρωτοκόλλων για µεταφορά SOAP µηνυµάτων πάνω από ένα τοπικό 

δίκτυο φαίνεται παρακάτω 

 

Σχήµα 4.4 ∆οµή πρωτοκόλλων για SOAP πάνω από τοπικό δίκτυο 



Κεφάλαιο 4  Υπηρεσίες Ιστού (Web Services)  

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

103

4.3.2 Παραδείγµατα µηνυµάτων SOAP 

 

Ένα απλό παράδειγµα [38] για τη εύρεση της τιµής µιας µετοχής µε τη χρήση SOAP 

µηνυµάτων δίνεται παρακάτω. Μια αίτηση (request) GetStockPrice στέλνεται στον 

εξυπερετητή. Η αίτηση έχει µια παράµετρο StockName και στην απάντηση υπάρχει 

µια παράµετρος Price η περιέχει την τιµή της µετοχής. Ο χώρος ονοµάτων 

(namespace) για τη συνάρτηση αυτή ορίζεται στο URL http://www.stock.org/stock. 
POST /InStock HTTP/1.1 
Host: www.stock.org 
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 
Content-Length: nnn 

 
<?xml version="1.0" ?>  
- <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-

envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-
encoding"> 

- <soap:Body xmlns:m="http://www.stock.org/stock"> 
- <m:GetStockPrice> 
  <m:StockName>IBM</m:StockName>  

  </m:GetStockPrice> 
  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 
 

Σχήµα 4.5 SOAP αίτηση (request) 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/soap; charset=utf-8 
Content-Length: nnn 

 
<?xml version="1.0" ?>  
- <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-

envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-
encoding"> 

- <soap:Body xmlns:m="http://www.stock.org/stock"> 
- <m:GetStockPriceResponse> 
  <m:Price>34.5</m:Price>  

  </m:GetStockPriceResponse> 
  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 
Σχήµα 4.6 SOAP απάντηση (response) 

 

Ένα δεύτερο παράδειγµα παρακάτω δίνει µια αίτηση για µια τραπεζική συναλλαγή µε 

ανταλλαγή SOAP µηνυµάτων. 
 



Κεφάλαιο 4  Υπηρεσίες Ιστού (Web Services)  

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

104

- <t:transfer xmlns:t="urn:develop-com:java:com.bofsoap.IBank"> 
- <from> 
  <account>3514</account>  
  <amount>-100.0</amount>  

  </from> 
- <to> 
  <account>3514</account>  
  <amount>-100.0</amount>  

  </to> 
  </t:transfer> 
 

Η λειτουργία του παραπάνω µηνύµατος είναι να κάνει µεταφορά ενός κεφαλαίου από 

έναν λογαριασµό σε έναν άλλο.  

 

4.3.3 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του SOAP 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του SOAP είναι η απλότητα και η θέσπισή του ως 

ανοικτό πρότυπο από τον W3C. Μερικά άλλα πλεονεκτήµατα είναι: 

 Μπορεί να περάσει µέσα από Firewalls. Το SOAP χρησιµοποιεί µια 

επικεφαλίδα (header) SOAPaction ώστε τα Firewalls να µπορούν να 

φιλτράρουν µέσα από αυτό το action. 

 Χρησιµοποιεί το HTTP, µπορεί να χρησιµοποιειθεί από παντού.  

 Μπορεί να είναι ασφαλές κάνοντας  χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS. 

Τα µειονεκτήµατα του SOAP είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι χρησιµοποιεί 

την XML. Συνεπώς, 

 Απαιτείται κόπος για να ορισθούν τα endpoints. 

 Πρέπει να οριστούν οι έννοιες των διάφορων τύπων (namespaces). 

 Απαιτεί εύρος ζώνης . 

 

4.4 WSDL – Web Services Description Language 
 
Η WSDL [35] είναι µια γλώσσα για την περιγραφή των υπηρεσιών ιστού και µοιάζει 

πολύ µε την IDL (Interface Definition Language) που χρησιµοποιείται από την 

αρχιτεκτονική COBRA (Common Object Request Broker Architecture). Περιγράφει 

το προγραµµατιστικό τµήµα της διεπαφής των υπηρεσιών ιστού. Η περιγραφή 
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περιλαµβάνει ορισµούς όπως τον προσδιορισµό τύπου δεδοµένων, λειτουργίες που 

υποστηρίζονται από την υπηρεσία, formats µηνυµάτων εισόδου/εξόδου, διευθύνσεις 

δικτύου κ.ά.  

 

4.4.1 ∆οµή της WSDL 

 
Η WSDL είναι XML δοµή που περιγράφεται στη διεύθυνση 

http://www.w3.org/TR/wsdl  Χρησιµοποιείται για την περιγραφή των λειτουργιών 

που υπάρχουν στις υπηρεσίες ιστού αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα έχουµε 

πρόσβαση σε αυτά.  

Η δοµή ενός τέτοιου κειµένου πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται 

παρακάτω: (Πίνακας 4.1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Στοιχείο Προσδιορίζει 

<portType> Τις λειτουργίες που επιτελεί η υπηρεσία ιστού  

<message> Τα µηνύµατα που χρησιµοποιεί η υπηρεσία ιστού 

<types> Ο τύπος των δεδοµένων που χρησιµοποιεί η υπηρεσία ιστού 

<binding> Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιεί η υπηρεσία ιστού 

Πιο συγκεκριµένα: 

• WSDL Θύρες (Ports). Είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο του κειµένου. 

Περιγράφει την υπηρεσία ιστού, τις λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν 

και τα µηνύµατα που έχουν σχέση µε αυτό. Μπορούµε να παροµοιάσουµε το 

συγκεκριµένο στοιχείο σαν τη βιβλιοθήκη συναρτήσεων (function library) 

µιας συµβατικής γλώσσας προγραµµατισµού. 

• WSDL Μηνύµατα (Messages). Καθορίζει τα στοιχεία των δεδοµένων που 

διαχειρίζεται η κάθε λειτουργία της υπηρεσίας ιστού. Μπορούµε να 

παροµοιάσουµε το συγκεκριµένο στοιχείο σαν τις παραµέτρους που 

χρησιµοποιούν οι συναρτήσεις µιας γλώσσας προγραµµατισµού. 
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• WSDL Τύποι (Types). Καθορίζει τον τύπο των δεδοµένων που χρησιµοποιεί 

η υπηρεσία ιστού. 

• WSDL Binding. Καθορίζει τη διαµόρφωση του µηνύµατος (message format) 

και τις λεπτοµέρειες των πρωτοκόλλων για την κάθε λειτουργία. 

Η κύρια δοµή ενός WSDL κειµένου φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί (σχήµα 

4.7). 

<definitions> 
<types> 
   περιγραφή των τύπων των δεδοµένων........ 
</types> 
 
<message> 
   περιγραφή των µηνυµάτων.... 
</message> 
 
<portType> 
   περιγραφή των λειτουργιών....... 
</portType> 
 
<binding> 
   περιγραφή των πρωτοκόλλων.... 
</binding> 
 
</definitions> 

Σχήµα 4.7 ∆οµή ενός WSDL κειµένου 

 

Επίσης ένα WSDL κείµενο µπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως στοιχεία 

επεκτάσεων (extensions elements) ή στοιχεία εξυπηρέτησης (service elements), µε 

σκοπό την οµαδοποίηση των περιγραφών πολλών Web services σε ένα και µόνο 

κείµενο. 

 

4.4.2  Παράδειγµα ενός WSDL κειµένου 

 

Στο παρακάτω σχήµα  παρουσιάζεται ένα τµήµα ενός κειµένου WSDL. 

<message name="getTermRequest"> 
   <part name="term" type="xs:string"/> 
</message> 
 
<message name="getTermResponse"> 
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   <part name="value" type="xs:string"/> 
</message> 
<portType name="glossaryTerms"> 
  <operation name="getTerm"> 
      <input message="getTermRequest"/> 
      <output message="getTermResponse"/> 
  </operation> 
</portType> 

Σχήµα 4.8 Παράδειγµα κειµένου WSDL 

 

Στο παράδειγµα [36] του σχήµατος 4.8  η λειτουργία της υπηρεσίας ονοµάζεται “get 

term”. Η συγκεκριµένη λειτουργία έχει ένα µήνυµα εισόδου (input message) “get 

term request” και ένα µήνυµα εξόδου (output message) «get term response”. Τα 

στοιχεία που βρίσκονται µεταξύ των <message> έχουν σχέση µε τα µέρη του 

µηνύµατος και µε τον τύπο των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Αν αντιστοιχηθούν τα παραπάνω µε µία συµβατική γλώσσα προγραµµατισµού τότε 

το “glossary terms” θα είναι µια βιβλιοθήκη συναρτήσεων, το “get term” είναι µια 

συνάρτηση και τα “get term  request” καθώς και “get term response” οι παράµετροι 

εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. 

 

4.5 UDDI – Universal Description, Discovery and Integration 
 
H προδιαγραφή UDDI [40-41] παρέχει έναν µηχανισµό καταχώρησης και 

αναζήτησης των υπηρεσιών ιστού. Χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικού εµπορίου προκειµένου αυτές να καταχωρήσουν τις υπηρεσίες τους, 

αλλά και για να ανακαλύψουν άλλες επιχειρήσεις µε στόχο την ενοποίηση των 

υπηρεσιών τους.  

Το ίδιο το UDDI αποτελεί µια υπηρεσία ιστού που είναι βασισµένη στην XML και το 

SOAP. Το σχήµα 4.9 απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο µια τυπική εφαρµογή 

πελάτη (client) θα αναζητούσε µια συγκεκριµένη υπηρεσία σε µια UDDI 

καταχώρηση.  

Το UDDI αρχικά αναπτύχθηκε από τις Microsoft, IBM και Ariba το Σεπτέµβριο του 

2000 και σήµερα αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρηµα περισσότερων από 200 εταιριών.  
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Σχήµα 4.9: Σχηµατική απεικόνιση αναζήτησης Web υπηρεσίας 

 

Το UDDI µια υπηρεσία καταλόγου όπου οι διάφορες επιχειρήσεις µπορούν να 

ψάχνουν για υπηρεσίες ιστού. Ουσιαστικά είναι ένα µοντέλο δεδοµένων που 

χρησιµοποιείται ανεξάρτητα πλατφόρµας για την περιγραφή υπηρεσιών, την 

ανακάλυψη επιχειρήσεων και της ενοποίησης των υπηρεσιών των επιχειρήσεων 

χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες που είναι µέσα σ’ αυτόν τον κατάλογο 

είναι γραµµένες σε WSDL ενώ οι χρήστες επικοινωνούν µε το UDDI µέσω του 

SOAP. 

 

4.5.1 ∆οµή και λειτουργία του UDDI 

 

Τα δεδοµένα των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών τους χωρίζονται στο UDDI σε 

τρεις κατηγορίες, «white pages», «yellow pages» και «green pages». Τα «white 

pages» περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις, όπως το όνοµά τους, 

κείµενα περιγραφής των λειτουργιών τους σε πολλές γλώσσες και τρόπους 

επικοινωνίας µε αυτές όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax και διευθύνσεις στο 

διαδίκτυο. Τα «yellow pages» αποτελούνται από τις κατηγοριοποιήσεις των 

επιχειρήσεων. Το UDDI περιλαµβάνει τρία πρότυπα ταξινόµησης: 

1. Την NAICS ταξινόµηση σύµφωνα µε τους κώδικες της βιοµηχανίας 

2. Την UN/SPSC ταξινόµηση σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κάθε 

επιχείρησης και 

3. Την γεωγραφική ταξινόµηση βασισµένη στην ISO 3166 

Τέλος, τα «green pages» περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που µπορεί 

κάποιος να συνδεθεί µε έναν παροχέα υπηρεσιών. Περιέχουν τεχνικές πληροφορίες 

σχετικά µε το πώς υλοποιείται µια υπηρεσία διαδικτύου, αναφορές για τις 
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προδιαγραφές των υπηρεσιών και µηχανισµούς αναζήτησης βάσει των διευθύνσεων 

URL. 

Η λειτουργία του UDDI έχει ως εξής. Προγραµµατιστές και εταιρείες λειτουργικών 

εµπλουτίζουν τον κατάλογο του UDDI µε περιγραφές από διάφορα “tModels” (είναι 

οι αναφορές για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών) τα οποία περιγράφουν κοινές 

προδιαγραφές βιοµηχανιών ή επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, 

εµπλουτίζουν τον κατάλογο µε περιγραφές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το 

UDDI παρέχει έναν UUID (Unique Universal Identifier) σε κάθε υπηρεσία και σε 

κάθε tModel, δηλαδή δίνει σε κάθε ένα την «ταυτότητά» του, και τα αποθηκεύει στον 

κατάλογό του. Έπειτα, µηχανές αναζήτησης ή εφαρµογές εταιρειών εξετάζουν τον 

κατάλογο για να ανακαλύψουν υπηρεσίες άλλων εταιριών. Οι εταιρείες 

χρησιµοποιούν αυτά τα δεδοµένα για να διευκολύνουν την συνεργασία µεταξύ τους. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η παραπάνω διαδικασία είναι µια δυναµική διαδικασία όπου 

η αναζήτηση και η ανακάλυψη αυτόµατα προσαρµόζονται στις ήδη διαθέσιµες 

υπηρεσίες. 

 

 

4.5.2  Πλεονεκτήµατα του UDDI 

 

 

Κάθε επιχείρηση µικρή ή µεγάλη µπορεί να επωφεληθεί από το UDDI. Πριν από την 

καθιέρωσή του δεν υπήρχε κανένα πρότυπο στο ∆ιαδίκτυο για τις επιχειρήσεις µε το 

οποίο να µπορούσαν να προσεγγίσουν τους πελάτες ή τους συνεργάτες τους και να 

τους δώσουν πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Τα 

προβλήµατα που βοήθησε το UDDI να λυθούν είναι: 

 Έκανε δυνατή την ανακάλυψη της σωστής εταιρείας  από τα εκατοµµύρια των 

εταιρειών που υπάρχουν online. 

 Προσδιόρισε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν γίνονται συναλλαγές µε την 

οποιαδήποτε εταιρεία. 

 Βοήθησε στην εξεύρεση νέων πελατών ή στην αύξηση της πρόσβασης των 

ήδη υπαρχόντων. 
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 Επέκτεινε τις προσφορές των προϊόντων και βοήθησε στην εξάπλωση της 

αγοράς. 

 Τέλος, περιέγραψε τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων σε ένα, ανοιχτό για όλους 

και ασφαλές περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΥ (SEMANTIC WEB SERVICES)  

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Ο σηµασιολογικός Ιστός θα επιτρέψει µεγαλύτερη πρόσβαση όχι µόνο στο 

περιεχόµενο αλλά και στις υπηρεσίες του Ιστού. Οι χρήστες και οι πράκτορες 

λογισµικού θα µπορούν, αυτόµατα, να ανακαλύψουν, να επικαλεσθούν, να 

συνθέσουν, και να ελέγχουν τους πόρους (πηγές) του Ιστού που θα προσφέρουν 

ιδιαίτερες υπηρεσίες και που θα έχουν  ιδιαίτερες ιδιότητες. 

Σύντοµα θα είναι δυνατό να προσεγγίζονται οι πηγές Ιστού από το περιεχόµενο 

τους, παρά από λέξεις κλειδιά (που γίνεται σήµερα). Μια σηµαντική ώθηση σε αυτήν 

την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη µιας νέας γενεάς γλωσσών σήµανσης Ιστού όπως η 

OWL (που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.) και ο προκάτοχός της, η DAML+OIL. 

Αυτές οι γλώσσες επιτρέπουν τη δηµιουργία οντολογιών για κάθε πεδίο ορισµού και 

την εγκατάσταση αυτών των οντολογιών για την περιγραφή συγκεκριµένων 

δικτυακών τόπων (Web sites).  Η σχέση ανάµεσα στο στατικό και δυναµικό 

περιεχόµενο στον Παγκόσµιο Ιστό δίνεται στο σχήµα 5.1. Όπως ακριβώς οι 

Υπηρεσίες Ιστού αποτελούν εξέλιξη του στατικού περιεχοµένου έτσι και οι 

Σηµασιολογικές Υπηρεσίες Ιστού [44] αποτελούν εξέλιξη του στατικού περιεχοµένου 

του Σηµασιολογικού Ιστού 

 
Σχήµα 5.1 ∆υναµικό και στατικό περιεχόµενο στον παγκόσµιο Ιστό 
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Ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς πόρους στον Ιστό είναι εκείνοι που παρέχουν τις 

υπηρεσίες. Με τον όρο «υπηρεσία» εννοούνται οι δικτυακοί τόποι οι οποίοι δεν 

παρέχουν µόνο στατικές πληροφορίες, αλλά επιτρέπουν σε κάποιον να 

πραγµατοποιήσει µια δράση ή αλλαγή, όπως η πώληση ενός προϊόντος ή ο έλεγχος 

µιας συσκευής.  

Για να χρησιµοποιήσει ένας πράκτορας λογισµικού (software agent) µια υπηρεσία 

ιστού, χρειάζεται µια ερµηνεύσιµη από τον υπολογιστή (computer-interpretable) , 

περιγραφή της υπηρεσίας, και τα µέσα από τα οποία προσεγγίζεται. Ένας σηµαντικός 

στόχος για τις γλώσσες σήµανσης του σηµασιολογικού Ιστού, είναι να θεσπιστεί ένα 

πλαίσιο (framework) µέσα στο οποίο να πραγµατοποιούνται αυτές οι περιγραφές και 

να µοιράζονται. Οι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν ένα 

σύνολο βασικών κλάσεων και ιδιοτήτων για τη δήλωση και την περιγραφή των 

υπηρεσιών, και η οντολογία που χτίζει τους µηχανισµούς της OWL παρέχει το 

κατάλληλο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γίνει αυτό. 

 

 

5.2 Στόχοι (Motivating Tasks) 
 

Οι υπηρεσίες µπορούν να είναι απλές (simple), ή ατοµικές (atomic), υπό την 

έννοια ότι επικαλούνται µόνο ένα απλό Web-accessible πρόγραµµα υπολογιστή, ή 

έναν αισθητήρα, ή µια συσκευή που δεν στηρίζεται επάνω σε µια άλλη υπηρεσία 

Ιστού, και δεν υπάρχει καµία τρέχουσα αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη και της 

υπηρεσίας, πέρα από µια απλή απάντηση. Παραδείγµατος χάριν, µια υπηρεσία που 

επιστρέφει έναν ταχυδροµικό κώδικα ή το γεωγραφικό µήκος και το γεωγραφικό 

πλάτος, όταν δίνεται µια διεύθυνση θα ήταν σε αυτήν την κατηγορία.  

Οι υπηρεσίες µπορούν να είναι σύνθετες (composite) , αποτελούµενες από πολλές 

ατοµικές υπηρεσίες, απαιτώντας συχνά µια αλληλεπίδραση ή µια συνοµιλία µεταξύ 

του χρήστη και των υπηρεσιών, έτσι ώστε ο χρήστης µπορεί να κάνει τις επιλογές και 

να παρέχει τις πληροφορίες υπό όρους. Η αλληλεπίδρασή κάποιου για παράδειγµα µε 

την σελίδα www.amazon.com για να αγοράσει ένα βιβλίο αποτελείται από τέτοιες 

υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν γίνονται αναζητήσεις των βιβλίων από χρήστες µε διάφορα 

κριτήρια, διαβάζουν τις αναθεωρήσεις, αποφασίζουν τι θέλουν να αγοράσουν και 

δίνουν τις πληροφορίες πιστωτικών καρτών και αποστολής. Η OWL-S [42] 



Κεφάλαιο 5  Υπηρεσίες Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web Services)  

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

113

προορίζεται να υποστηρίξει και τις δύο κατηγορίες υπηρεσιών, αλλά οι σύνθετες 

υπηρεσίες παράσχουν τα αρχικά κίνητρα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

γλώσσας. Ο παρακάτω κατάλογος, είναι ενας κατάλογος στόχων που θα πρέπει να 

εκπληρώσει µια τέτοια γλώσσα. 

• Αυτόµατη ανακάλυψη υπηρεσιών Ιστού (Automatic Web service 

discovery): Ένα πρόγραµµα πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να βρει αυτόµατα, 

ή να ανακαλύψει, µια αρµόδια υπηρεσία Ιστού. Ούτε η WSDL ούτε το UDDI 

δεν επιτρέπουν το λογισµικό να καθορίσουν τι προσφέρει στον πελάτη µια 

υπηρεσία Ιστού. Μια σηµασιολογική υπηρεσία Ιστού περιγράφει τις ιδιότητες 

και τις ικανότητές της έτσι ώστε το λογισµικό µπορεί αυτόµατα να καθορίσει 

το σκοπό του. Για παράδειγµα, ο χρήστης µπορεί να θελήσει να βρει µια 

υπηρεσία που πωλεί τα εισιτήρια αερογραµµών µεταξύ δύο δεδοµένων 

πόλεων και δέχεται µια ιδιαίτερη πιστωτική κάρτα. Αυτήν την περίοδο, αυτός 

ο στόχος πρέπει να εκτελεσθεί από έναν άνθρωπο. Πρώτα λοιπόν θα 

χρησιµοποιήσει µια µηχανή αναζήτησης ώστε να βρει την υπηρεσία, έπειτα θα 

διαβάσει την ιστοσελίδα, και θα εκτελέσει την υπηρεσία µε το χέρι, για να 

καθορίσει εάν ικανοποιεί τους περιορισµούς. Με κατάλληλη δήλωση, 

ερµηνεύσιµη από υπολογιστή, της συγκεκριµένης υπηρεσίας στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα, ένας πράκτορας λογισµικού θα µπορούσε να την ανακαλύψει και 

να την παρουσιάσει στο χρήστη αυτόµατα. Κατά συνέπεια, η OWL-S θα 

πρέπει να παρέχει διαφηµίσεις (δηλώσεις) των ιδιοτήτων και των ικανοτήτων 

των υπηρεσιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη 

ανακάλυψη υπηρεσιών. 

•   Αυτόµατη επίκληση υπηρεσιών του Ιστού (Automatic Web service 

invocation): Το λογισµικό πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει αυτόµατα 

πώς να επικαλεσθεί ή να εκτελέσει µια υπηρεσία. Παραδείγµατος χάριν, εάν η 

εκτέλεση της υπηρεσίας είναι µια διαδικασία πολλαπλών βηµάτων, το 

λογισµικό θα πρέπει να ξέρει πώς να αλληλεπιδράσει µε την υπηρεσία για να 

ολοκληρώσει την απαραίτητη ακολουθία. Μια υπηρεσία του σηµασιολογικού 

Ιστού παρέχει έναν περιγραφικό κατάλογο, αυτών που ένας πράκτορας πρέπει 

να κάνει για να είναι σε θέση να εκτελέσει και να εκπληρώσει την υπηρεσία. 

Αυτό περιλαµβάνει τον καθορισµό των δεδοµένων που εισάγονται και των 
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αποτελεσµάτων της υπηρεσίας. Παραδείγµατος χάριν, ο χρήστης θα µπορούσε 

να ζητήσει την αγορά, από µια συγκεκριµένη περιοχή, ενός εισιτηρίου 

αερογραµµών σε µια συγκεκριµένη πτήση. Με τα τωρινά δεδοµένα, ένας 

χρήστης πρέπει να πάει στην ιστοσελίδα που προσφέρει εκείνη την υπηρεσία, 

να συµπληρώσει µια φόρµα, και να πατήσει ένα κουµπί για να εκτελέσει την 

υπηρεσία. Εναλλακτικά, ο χρήστης θα στείλει ένα αίτηµα HTTP άµεσα στην 

υπηρεσία, µε τις κατάλληλες παραµέτρους σε µια φόρµα HTML. Σε κάθε 

περίπτωση, ένας άνθρωπος στη όλη διαδικασία είναι απαραίτητος για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. Η εκτέλεση µιας υπηρεσίας Ιστού µπορεί να 

θεωρηθεί ως συλλογή αποµακρυσµένων κλήσεων λειτουργίας (remote 

procedure calls). Ένας πράκτορας λογισµικού (software agent) πρέπει να είναι 

σε θέση να ερµηνεύσει τη σήµανση για να καταλάβει ποια εισαγωγή 

δεδοµένων (input) είναι απαραίτητη για τη κλήση της υπηρεσίας και ποιες 

πληροφορίες θα επιστραφούν. 

• Αυτόµατη σύνθεση και λειτουργικότητα υπηρεσιών Ιστού (Automatic 

Web service composition and interoperation). Το λογισµικό πρέπει να είναι 

σε θέση να επιλέξει και να συνδυάσει τις διάφορες υπηρεσίες Ιστού για να 

ολοκληρώσει έναν ορισµένο στόχο. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν η µια µε την άλλη seamlessly έτσι ώστε τα συνδυασµένα 

αποτελέσµατα είναι να δώσουν µια έγκυρη λύση. Για παράδειγµα, ο χρήστης 

µπορεί να θελήσει να κάνει όλες τις ρυθµίσεις ενός ταξιδιού, για ένα ταξίδι 

για µια διάσκεψη. Με τα σηµερινά δεδοµένα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις 

υπηρεσίες Ιστού και  να καθορίσει τη σύνθεση ο ίδιος. Με την OWL-S 

σήµανση των υπηρεσιών Ιστού, οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται 

για να επιλέξουν και να συνθέσουν τις υπηρεσίες θα κωδικοποιηθούν από τις 

υπηρεσίες στις ιστοσελίδες. Μπορεί να γραφτεί το λογισµικό το οποίο θα 

χειριστεί αυτές τις πληροφορίες και θα µπορεί να εκπληρώσει το στόχο 

αυτόµατα. H OWL-S παρέχει δηλωµένες προδιαγραφές των προϋποθέσεων 

και των συνεπειών της εφαρµογής των συγκεκριµένων υπηρεσιών και µία 

γλώσσα περιγραφής συνθέσεων και αλληλεπιδράσεων ροής δεδοµένων. 
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Η OWL-S δεν αποκλείει τη δήλωση απλών, «στατικών» ιστοσελίδων ως υπηρεσίες. 

Αλλά το αρχικό κίνητρό στον καθορισµό της OWL-S ήταν να η υποστήριξη πιο 

σύνθετων στόχων των ειδών που περιγράφτηκαν παραπάνω. 

5.3 Μια ανώτερη οντολογία για τις υπηρεσίες 
 

Η δόµησή της οντολογίας των υπηρεσιών παρακινείται από την ανάγκη να 

παρασχεθούν τρεις ουσιαστικοί τύποι γνώσεων για µια υπηρεσία (Σχήµα 5.2). κάθε 

ένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται από την ερώτηση που απαντάει:   

• Τι παρέχει η υπηρεσία για δυνητικούς πελάτες;  Η κλάση ServiceProfile 

χρησιµοποιείται για την διαφήµιση της υπηρεσίας. Κάθε στιγµιότυπο της 

κλάσης Service παρουσιάζει (presents) ένα ServiceProfile. 

• Πώς χρησιµοποιείται; Την έννοια αυτή συλλαµβάνει η κλάση ServiceModel. 

Τα στιγµιότυπα της κλάσης Service χρησιµοποιούν την ιδιότητα describedBy 

για να αναφερθούν στη κλάση ServiceModel της υπηρεσίας. 

• Πώς αλληλεπιδρά κάποιος µε αυτή; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση 

δίνεται από το grounding. Τα στιγµιότυπα της κλάσης Service έχουν  την 

ιδιότητα supports η οποία αναφέρεται σε µια κλάση ServiceGrounding.   

H κλάση Service παρέχει ένα οργανωτικό σηµείο αναφοράς για τη δήλωση των 

υπηρεσιών Ιστού. Ένα στιγµιότυπο της κλάσης Service θα υπάρξει για κάθε 

διαφορετική δηµοσιευµένη υπηρεσία. Οι ιδιότητες presents, describedBy, και 

supports είναι ιδιότητες της κλάσης Service. Οι κλάσεις ServiceProfile, ServiceModel 

και ServiceGrounding είναι το αντίστοιχο εύρος (range) αυτών των ιδιοτήτων. Κάθε 

στιγµιότυπο της κλάσης Service θα παρουσιάζει (presents) µια κλάση ServiceProfile, 

θα περιγράφεται από (describedBy) µια κλάση ServiceModel, και θα υποστηρίζει 

(support) µια κλάση ServiceGrounding. Οι λεπτοµέρειες των profiles, των model, και 

των grounding, µπορούν να ποικίλουν ευρέως ανάλογα µε τον τύπο υπηρεσίας. Κάθε 

µια από αυτές τις τρεις κατηγορίες παρέχει ένα ουσιαστικό είδος πληροφοριών για 

την υπηρεσία. 

Η ServiceProfile λέει «τι κάνει η υπηρεσία», µε ένα τρόπο κατάλληλο για ένα 

πράκτορα αναζήτησης υπηρεσιών (service seeking agent), για να καθορισθεί εάν η 

υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες του.  
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Η ServiceModel λέει στον «πελάτη» πώς να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία. ∆ηλαδή 

περιγράφει το πώς να ζητηθεί η υπηρεσία και τι συµβαίνει όταν αυτή 

πραγµατοποιείται. Για τις σηµαντικές (nontrivial) υπηρεσίες (εκείνες που 

αποτελούνται από διάφορα βήµατα), αυτή η περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

από έναν πράκτορα αναζήτησης υπηρεσιών µε τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικούς 

τρόπους: 1) για να εκτελέσει µια βαθύτερη ανάλυση εάν η υπηρεσία ικανοποιεί τις 

ανάγκες του, 2) για να συνθέσει τις περιγραφές υπηρεσιών, από πολλές υπηρεσίες 

ώστε να εκτελέσει έναν συγκεκριµένο στόχο, 3) κατά τη διάρκεια της θέσπισης 

υπηρεσιών, για να συντονίσει τις δραστηριότητες των διαφορετικών συµµετεχόντων 

και 4) για να ελέγξει την εκτέλεση της υπηρεσίας.   

 

 

 
Σχήµα 5.2: Ανώτερο επίπεδο της οντολογίας υπηρεσιών (service ontology) 

 

Η ServiceGrounding διευκρινίζει τις λεπτοµέρειες για το πώς ένας πράκτορας 

µπορεί να έχει πρόσβαση σε µια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά η grounding θα 

καθορίσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, την µορφοποίηση των µηνυµάτων, και 

άλλες λεπτοµέρειες χαρακτηριστικές της υπηρεσίας όπως οι θύρες (port numbers)  

που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µε την υπηρεσία. 

Συνολικά, τα αντικείµενα ServiceModel και ServiceGrounding που συνδέονται µε 

µια υπηρεσία παρέχουν αρκετές πληροφορίες σε έναν πράκτορα για να 

χρησιµοποιήσει κατόπιν µια υπηρεσία.   



Κεφάλαιο 5  Υπηρεσίες Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web Services)  

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

117

Η ανώτερη οντολογία για τις υπηρεσίες καθορίζει  µόνο δύο περιορισµούς 

πληθάριθµου (cardinality): µια υπηρεσία µπορεί να περιγραφεί από το πολύ ένα 

ServiceModel, και η υποστήριξη (grounding) πρέπει να αντιστοιχηθεί µε ακριβώς µια 

υπηρεσία. Η ανώτερη οντολογία σκόπιµα δεν διευκρινίζει κάποιο ελάχιστο 

πληθάριθµο για τις ιδιότητες  presents ή describedBy. (Αν και, σε γενικές γραµµές, 

µια υπηρεσία χρειάζεται να χαρακτηρίζονται πλήρως και οι τρεις ιδιότητες, είναι 

εύκολο να υπάρξουν καταστάσεις στις οποίες ένας µερικός χαρακτηρισµός θα 

µπορούσε να είναι χρήσιµος.) Η ανώτερη οντολογία δεν καθορίζει κάποιο µέγιστο 

πληθάριθµο για τις ιδιότητες presents και supports. (Θα είναι εξαιρετικά χρήσιµο για 

µερικές υπηρεσίες να παρέχουν πολλαπλά profiles -ή και πολλαπλάσια groundings).   

Θα  πρέπει να τονιστεί ότι ενώ ορίζονται µια συγκεκριµένη ανώτερη οντολογία 

για τα profiles, µια για τα service models  και µια για τα groundings, παρόλα αυτά η 

OWL-S επιτρέπει την κατασκευή εναλλακτικών προσεγγίσεων σε κάθε περίπτωση. 

 

5.3.1 ServiceProfile 

 

Μέσα στο πλαίσιο του OWL-S, το Service Profile παρέχει έναν τρόπο για να 

περιγραφούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παροχείς και τις υπηρεσίες 

που χρειάζονται από τους αιτούντες. Το OWL-S παρέχει µια πιθανή αντιπροσώπευση 

της υπηρεσίας µέσω της κλάσης ServiceProfile Ένα OWL-S ServiceProfile 

περιγράφει µια υπηρεσία ως λειτουργία τριών βασικών τύπων πληροφοριών: ποιος 

οργανισµός παρέχει την υπηρεσία, ποια λειτουργία εκτελεί η υπηρεσία, και το πλήθος 

των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας. Ένα διάγραµµα των κλάσεων και των σχέσεων του ServiceProfile δίνεται 

παρακάτω 
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Σχήµα 5.3 Κλάσεις και ιδιότητες του Profile 

 

5.3.2 ServiceModel 

 

Μια λεπτοµερής εικόνα της αλληλεπίδρασης µε µία υπηρεσία µπορεί να δοθεί µε µία 

διαδικασία (process). Η OWL-S ορίζει την υποκλάση Process της ServiceModel. 

Μια διαδικασία δεν παριστάνει ένα πρόγραµµα το όποιο θα εκτελεστεί. Έίναι ένας 

καθορισµός των τρόπων µε τους οποίους ένας πελάτης (client) µπορεί να 

αλληλεπιδράσει µε µία υπηρεσία. Μια ατοµική διαδικασία (atomic process) είναι 

µια περιγραφή µιας υπηρεσίας η οποία περιµένει ένα (πιθανώς πολύπλοκο) µήνυµα 

και επιστρέφει ένα (πιθανώς πολύπλοκο) µήνυµα ως απάντηση. Μια σύνθετη 

διαδικασία (composite process) είναι µία που διατηρεί κάποια κατάσταση, κάθε 

µήνυµα που στέλνει ο πελάτης προχωρεί στη διαδικασία.  

Μια διαδικασία µπορεί να έχει δύο σκοπούς. Πρώτον να δηµιουργήσει και να 

επιστρέψει κάποια πληροφορία βασισµένη στη εισαγόµενη πληροφορία και τη 

κατάσταση του κόσµου (world state). Η παραγωγή πληροφορίας περιγράφεται από τις 

εισόδους (inputs) και τις εξόδους (outputs) της διαδικασίας. ∆εύτερον µπορεί να 

δηµιουργήσει µια αλλαγή στον κόσµο. Αυτή η µετάβαση περιγράφεται από τις 

προϋποθέσεις (preconditions) και τα αποτελέσµατα (effects) της διαδικασίας.  Για 

παράδειγµα η ηλεκτρονική αγορά µέσω πιστωτικής κάρτας µπορεί να έχει ως είσοδο 

τον αριθµό της κάρτας και έξοδο ένα αριθµό απόδειξης αλλά παράγει και µια αλλαγή 
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στον πραγµατικό κόσµο χρεώνοντας τη πιστωτική κάρτα. Η οντολογία της Process 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 5.4 Ανώτερο επίπεδο της Process οντολογίας 

 

5.3.3 ServiceGrounding 

 

Tο grounding µιας υπηρεσίας καθορίζει τις λεπτοµέρειες πρόσβασης στην υπηρεσία ,  

λεπτοµέρειες που αφορούν τις µορφοποιήσεις πρωτοκόλλων και µηνυµάτων, την 

ακολουθία των µηνυµάτων, τη µεταφορά και την διευθυνσιοδότηση. Tο grounding 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια αντιστοίχιση από µια αφηρηµένη σε µια συγκεκριµένη 

περιγραφή εκείνων των στοιχείων της υπηρεσίας που χρειάζονται για την 

αλληλεπίδραση µε την υπηρεσία. Ειδικότερα  δηλαδή των εισόδων (input) και των 

εξόδων (output) µιας ατοµικής διαδικασίας.  Συµπαγή (concrete) µηνύµατα 

καθορίζονται  σαφώς σε ένα grounding. Η κεντρική λειτουργία ενός OWL-S 

grounding είναι να δείξει πως οι αφηρηµένες είσοδοι και έξοδοι µιας ατοµικής 
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διαδικασίας µπορούν να υλοποιηθούν µε ένα χειροπιαστό τρόπο σαν µηνύµατα τα 

οποία µεταφέρουν αυτές τις είσοδοι και έξοδοι µιας ατοµικής σε κάποια 

συγκεκριµένη µορφοποίηση. Υπάρχει ήδη σηµαντικός όγκος δουλειάς στον χώρο του 

ορισµού πραγµατικών µηνυµάτων (concrete message) ο οποίος έχει ήδη υιοθετηθεί 

από τη βιοµηχανία µε την µορφή της WSDL (Web Services Description Language). 

Για τον παραπάνω λόγω η οµάδα εργασίας του  OWL-S αποφάσισε τη χρήση της 

WSDL [43] για τον ορισµό ενός αρχικού µηχανισµού grounding για την OWL-S. 

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον προγραµµατιστή υπηρεσιών (service developer), ο 

οποίος πρόκειται να παρέχει περιγραφές των υπηρεσιών για τη χρήση τους από 

πιθανούς πελάτες, να  επωφεληθεί από τις συµπληρωµατικές δυνατότητες των δύο 

γλωσσών. Από την µια πλευρά (την αφηρηµένη πλευρά του ορισµού της υπηρεσίας) 

ωφελείται από τη χρήση του µοντέλου διαδικασιών της OWL-S και την 

εκφραστικότητα των OWL κλάσεων. Από την άλλη πλευρά (την πραγµατική, τη 

χειροπιαστή), ωφελείται από την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης  της εκτενής 

δουλειάς που έχει γίνει στη WSDL (και σε σχετιζόµενες γλώσσες όπως η SOAP) και 

της υποστήριξης σε λογισµικό της ανταλλαγής µηνυµάτων σε αυτές τις γλώσσες για 

διαφορετικά πρωτοκόλλα και µηχανισµούς.  

 
Σχήµα 5.5 Αντιστοιχία µεταξύ OWL-S και WSDL 

 
Το OWL-S/WSDL grounding περιλαµβάνει µια συµπληρωµατική χρήση των δύο 

γλωσσών. Απαιτείται η χρήση και των δύο για τον πλήρη ορισµό του grounding 

καθώς οι δύο γλώσσες δεν καλύπτουν τον ίδιο εννοιολογικό χώρο. Η WSDL δεν 

µπορεί να εκφράσει τη σηµασιολογία µιας OWL κλάσης. Αντίστοιχα η OWL-S δεν 

έχει τρόπο να εκφράσει τη πληροφορία σύνδεσης (binding information) που 
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συλλαµβάνει η WSDL. Ένα OWL-S/WSDL grounding χρησιµοποιεί OWL κλάσεις 

ως τους αφηρηµένους τύπους των µηνυµάτων που ορίζονται σε WSDL και στηρίζεται 

στη έννοιες σύνδεσης (binding constructs) της WSDL για τον ορισµό της 

µορφοποίησης των µηνυµάτων. Η αντιστοιχία µεταξύ OWL-S και WSDL φαίνεται  

στο σχήµα 5.5 

5.4 Παράδειγµα OWL-S υπηρεσίας  : Βιβλιοπωλείο Congo.com 
 

Η τρέχουσα βασισµένη σε XML τεχνολογία υπηρεσιών Ιστού παρέχει 

περιορισµένη υποστήριξη στη µηχανική αναγνώριση των υπηρεσιών, στη 

διαµόρφωση και τον συνδυασµό τους, στην σύγκριση τους και στην 

αυτοµατοποιηµένη διαπραγµάτευση τους. Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, το 

όραµα της εύκαµπτης και αυτόνοµης υπηρεσίας Ιστού µεταφράζεται σε αυτόµατη 

συνεργασία µεταξύ των επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Κάθε επιχείρηση που απαιτεί 

µια επιχειρησιακή αλληλεπίδραση µε µια άλλη επιχείρηση χρειάζεται να ανακαλύπτει 

αυτόµατα και να επιλέγει τις βέλτιστες υπηρεσίες  Ιστού.  

Προκειµένου να σχεδιαστεί µια αυτόµατη, αυτορυθµιζόµενη (self-regulating) και 

βασισµένη σε OWL-S οντολογία υπηρεσιών Ιστού, είναι απαραίτητη η κατανόηση 

του πως η αυτόµατη υπηρεσία θα λειτουργήσει µέσα σε ένα σύνθετο δυναµικό 

περιβάλλον και πώς θα ανταποκριθεί σε µια ευρεία ποικιλία εξωτερικών 

ερεθισµάτων. Αντίθετα από τα παραδοσιακά προγράµµατα υπολογιστών, η σχεδίαση 

µιας βασισµένη σε OWL-S υπηρεσίας ιστού  απαιτεί λεπτοµερή ανάλυση που εκθέτει 

και αποβάλλει τις αντιθέσεις και τις αοριστίες της σηµασιολογικής λογικής. Επειδή οι 

βασισµένες σε OWL-S  υπηρεσίες Ιστού επιδιώκουν να αποµακρύνουν τους 

ανθρώπους από αλληλεπιδράσεις και να θέσουν σε ισχύ αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες, πιθανές αντιθέσεις λογικής µπορούν να  οδηγήσουν σε µη αποδεκτά 

ποσοστά αποτυχίας συναλλαγών. 

Θα εξεταστούν παρακάτω οι φάσεις και τα απαραίτητα βήµατα που χρειάζονται για 

τη σχεδίαση και την εφαρµογή µιας βασισµένης σε OWL-S υπηρεσίας Ιστού. Θα 

περιγραφεί η διαδικασία σχεδιασµού µέσω ενός παραδείγµατος που αφορά µια on-

line (απευθείας σύνδεσης) υπηρεσία βιβλίων (book service), που προσφέρει στους 

χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα βιβλίο, δυνατότητα να συλλέγει η υπηρεσία 

πληροφορίες σχετικά µε τον αγοραστή, έπειτα να συλλέγει την πληρωµή και να 

παραδίδει το βιβλίο. 
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5.4.1 Σχεδιασµός ενός on-line βιβλιοπωλείου (on-line book store)  

 

Προκειµένου να σχεδιαστεί µια on-line υπηρεσία βιβλιοπωλείου, χρειάζεται να 

γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες [45] : Η δυνατότητα να γίνεται επιλογή των βιβλίων, 

να συλλέγονται πληροφορίες για τον αγοραστή, να συλλέγεται η πληρωµή του και να 

παραδίδεται το βιβλίο. Αυτές οι συναλλαγές σκιαγραφούνται ως εξής: 

1. Ικανότητα αναζήτησης βιβλίων, για να εντοπίζεται το επιθυµητό βιβλίο  

2. Τοποθέτηση βιβλίων σε καλάθι αγορών 

3. Υπογραφή εισόδου (signs-in) 

4. Φόρτωση profile, ή  

5. ∆ηµιουργία νέου λογαριασµού (account), και  

6. ∆ηµιουργία νέου profile  

7. ∆ιευκρίνιση λεπτοµερειών παράδοσης  

8. Οριστικοποίηση της αγοράς  

9. ∆ιανοµή του βιβλίου 

10. Παράδοση βιβλίου 

Το παράδειγµα Congo.com είναι µια φανταστική υπηρεσία αγοράς βιβλίων που 

προσφέρεται από ένα φανταστικό φορέα παροχής υπηρεσιών Ιστού, τον  Congo, Inc. 

Αυτή η υπηρεσία αγοράς βιβλίων χρησιµοποιεί το σχεδιασµό που περιγράψαµε και 

παράγει µια ακολουθία προγραµµάτων Ιστού αποκαλούµενων ως: LocateBook, 

PutInCart, SignIn, CreateAcct, CreateProfile, LoadProfile, SpecifyDeliveryDetails, 

και FinalizeBuy. Η σύνθετη υπηρεσία CongoBuy αποτελείται από αυτήν την 

ακολουθία µικρών προγραµµάτων που απαιτούνται από έναν χρήστη για να αγοράσει 

βιβλία.   

Στο παράδειγµα Congo.com, ο φορέας παροχής υπηρεσιών ιστού, Congo, Inc 

εξετάζει να χρησιµοποιήσει τρεις στόχους αυτοµατοποίησης που επιτρέπονται µε τη 

OWL-S σήµανση:   

 αυτόµατη ανακάλυψη υπηρεσιών Ιστού (discovery)  

 αυτόµατη επίκληση υπηρεσιών Ιστού (invocation)  

 αυτόµατη σύνθεση και λειτουργικότητα υπηρεσιών Ιστού (composition and 

interoperation)  
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Στις παρακάτω παραγράφους ακόλουθα τµήµατα, παρέχεται αρχικά µια 

περιγραφή των διαδικτυκών προγραµµάτων µέσω ενός process model και µιας 

grounding περιγραφής προκειµένου να παρασχεθούν, η αυτόµατη επίκληση και 

σύνθεση. Κατόπιν, παρέχονται οι τρόποι που θα δηλωθούν οι ιδιότητες και οι 

ικανότητες µέσω µιας profile περιγραφής για την αυτόµατη ανακάλυψη. 

  

5.4.2 Περιγραφή των προγραµµάτων συναλλαγής (transaction programs) 

του Congo.com  

 

Η ανάπτυξη µιας οντολογίας για την υπηρεσία Ιστού Congo.com περιλαµβάνει 

τέσσερα βήµατα: 

1. Περιγραφή των συγκεκριµένων προγραµµάτων: Περιγραφή των 

συγκεκριµένων προγραµµάτων που περιέχουν την υπηρεσία. To Process model 

παρέχει µια περιγραφή-δήλωση των ιδιοτήτων ενός προγράµµατος. 

2.  Περιγραφή του grounding για κάθε ατοµική διαδικασία (Atomic Process) : 

π.χ. Σύνδεση της LocateBook µε το grounding του, το LocateBookGrounding. 

3.  Περιγραφή της σύνθεσης των ατοµικών διαδικασιών: π.χ. περιγραφή της 

σύνθετης διαδικασίας CongoBuyBook, η οποία είναι µια σύνθεση της  

LocateBook, της PutInCart, κ.τ.λ.(που αναφέρθηκαν παραπάνω). 

4.  Περιγραφή του Profile (profile description): Παρέχεται µια διαφήµιση-δήλωση 

για την υπηρεσία. Περιγράφεται µερικώς από το process model. 

  Η υπηρεσία Ιστού Congo.com αρχίζει µε την περιγραφή του προγράµµατος που 

χρησιµοποιεί την υπηρεσία.. 

Για να επιτραπεί η αυτοµατοποιηµένη επίκληση υπηρεσιών Ιστού, µια υπηρεσία 

Ιστού πρέπει να είναι σε θέση να πει σε έναν εξωτερικό πράκτορα πώς να 

αλληλεπιδράσει µε την υπηρεσία Ιστού (grounding), δηλαδή για παράδειγµα, πώς να 

κατασκευάσει αυτόµατα µια κλήση http, για να εκτελέσει ή να επικαλεσθεί µια 

υπηρεσία Ιστού, και ποια αποτελέσµατα επιστρέφονται από την υπηρεσία. Για να 

συνθέσει τις υπηρεσίες, το µοντέλο διαδικασίας (process model) πρέπει να 

περιγράψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του, και τα αποτελέσµατά 

του. Η OWL-S παρέχει την οντολογία διαδικασιών (process ontology) για αυτό το 

σκοπό. Η σήµανση επιτρέπει έπειτα στο φορέα παροχής (provider) υπηρεσιών Ιστού 
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για να περιλάβει ικανοποιητικές πληροφορίες για την αυτοµατοποίηση τόσο της 

επίκλησης, όσο και της σύνθεσης των υπηρεσιών Ιστού. Η οντολογία υπηρεσιών 

(service ontology) του Congo παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.6. 

 

 
Σχήµα 5.6 Οντολογία Υπηρεσιών του Congo. 

 

5.4.3 Περιγραφή ατοµικών διαδικασιών (Βήµα 1Ο ) 

 

Το πρώτο βήµα στην ανάπτυξη του Congo.com είναι να περιγραφούν τα 

συγκεκριµένα προγράµµατα που πρόκειται να αποτελούν την υπηρεσία.  

Η προαναφερθείσα υπηρεσία CongoBuy, που παρέχει ο φορέας Congo, Inc. είναι 

µια συλλογή µικρότερων προγραµµάτων του Congο. Πρέπει πρώτα να περιγράφουν, 

κάθε ένα από αυτά τα προγράµµατα, και να περιγράφει έπειτα η σύνθεση του 

καθενός, πράγµα το οποίο γίνεται µε την υπηρεσία αλληλεπίδρασης 

ExpandedCongoBuy. 
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Σχήµα 5.7 ∆ιαδικασία απόφασης πελάτη 

 

Η υπηρεσία αγοράς βιβλίων του Congo.com χρησιµοποιεί µια ακολουθία οκτώ 

διαδικτυακών προγραµµάτων συναλλαγής (transaction) τα εξής: LocateBook, 

PutInCart, SignIn, CreateAcct, CreateProfile, LoadProfile, SpecifyDeliveryDetails, 

και FinalizeBuy. Η ροή πληροφοριών στο παράδειγµα Congo.com απεικονίζεται στο 

Σχήµα 5.4. Τα ονόµατα των προγραµµάτων δηλώνουν και τις λειτουργίες τους, 

αρχίζοντας από το LocateBook, όπου ο χρήστης επιλέγει ένα βιβλίο, µέχρι το 

FinalizeBuy, όπου ο χρήστης ολοκληρώνει την αγορά του. Το µοντέλο διαδικασίας 

είναι αυτό που παρέχει µια περιγραφή-δήλωση των ιδιοτήτων των προγραµµάτων.  

Το µοντέλο διαδικασίας (process model) (που περιγράφεται στη Λίστα 1  

παρακάτω) θεωρεί κάθε πρόγραµµα είτε ως ατοµική διαδικασία (Atomic Process) είτε 
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ως σύνθετη διαδικασία (Composite Process). Επιπλέον, επιτρέπει την έννοια µιας 

απλής διαδικασίας, η οποία θα παράσχει µια απλουστευµένη όψη του σύνθετου 

προγράµµατος CongoBuy. Μια απλή διαδικασία χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

την όψη µιας ατοµικής ή σύνθετης υπηρεσίας στην οποία επεκτείνεται. 

 

Λίστα 1 – Process Model 
 

<owl:Class rdf:ID="Process">  
 <rdfs:comment> The most general class of processes </rdfs:comment>  
 <owl:unionOf rdf:parseType=" owl:collection">  
   <owl:Class rdf:about="#AtomicProcess"/>  
   <owl:Class rdf:about="#SimpleProcess"/>  
   <owl:Class rdf:about="#CompositeProcess"/>  
 </owl:unionOf>  
</owl:Class> 

 

Ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα περιγράφεται ως ατοµική διαδικασία. Μια 

ατοµική διαδικασία χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητά της να είναι εκτελέσιµη από 

µια απλή http κλήση που επιστρέφει µια απάντηση. 
 

<owl:Class rdf:ID="AtomicProcess">  
 <owl:subClassOf rdf:resource="#Process"/>  
</owl:Class> 

 

Το πρόγραµµα LocateBook είναι µια ατοµική διαδικασία που παίρνει ως είσοδο 

(input) το όνοµα ενός βιβλίου και επιστρέφει µια περιγραφή του βιβλίου και της τιµής 

της (Σχήµα 5.8). Για συντοµία οι είσοδοι (inputs), οι έξοδοι (outputs), οι 

προϋποθέσεις (preconditions) και τα αποτελέσµατα (effects) θα αναφέρονται ως 

iope's. 

 
<owl:Class rdf:ID="LocateBook">  
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&process;#AtomicProcess"/>  
</owl:Class> 
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Εάν θέλουµε να βάλουµε περιορισµούς στα  iope’s, (όπως περιορισµούς 

πληθάριθµου), πρέπει να καθορίσουµε το LocateBook όπως φαίνεται στη Λίστα 2, µε 

µερικά ή όλα τα iope’s να απαριθµούνται στην καθορισµένη κλάση. 

 

 

 

 
Σχήµα 5.8 Η ατοµική διαδικασία LocateBook µε τις εισόδους και τις εξόδους της 

 

Λίστα 2 – LocateBook Input 
 

< owl:Class rdf:ID="LocateBook">  
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&process;#AtomicProcess"/>  
 <rdfs:subClassOf>  
   < owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#bookName"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
</owl:Class> 

 

Οι OWL-S ιδιότητες εισόδου και εξόδου, είναι δύο τύπων παράµετροι (βλέπε 

λίστα 3 για είσοδο και τη λίστα 4 για έξοδο) 

 

Λίστα 3 – Properties General Input 

 
<rdf:Property rdf:ID="parameter">  
 <rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>  
 <rdfs:range  rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/owl#Thing"/>  
</rdf:Property>  
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<rdf:Property rdf:ID="input">   
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#parameter"/>   
</rdf:Property> 
 

Είναι ένα σύνολο από ιδιότητες, σχετικές µε κάθε διαδικασία, οι οποίες στη 

συνέχεια, θα έχουν σχέση µε τις παραµέτρους. ∆ύο τύποι παραµέτρων είναι οι  OWL-

S ιδιότητες. Ιδιότητες εισόδου (input) και ιδιότητες «υπό όρους» εξόδου (conditional 

output). Ένα παράδειγµα µιας εισόδου για LocateBook (εντοπισµό βιβλίου), είναι το 

όνοµα του βιβλίου "bookName". Το δηλώνουµε αυτό χρησιµοποιώντας την έννοια 

subPropertyOf., όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

<rdf:Property rdf:ID="bookName">  
 <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&process;#input"/>  
 <rdfs:domain rdf:resource="#LocateBook"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;#string"/>  
</rdf:Property> 
  

Οι είσοδοι (εισαγωγές) µπορούν να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Αντίθετα, 

οι έξοδοι (αποτελέσµατα) είναι γενικά υπό συνθήκη  (conditional). Παραδείγµατος 

χάριν, όταν αναζητούµε ένα βιβλίο στον κατάλογο του Congo, η έξοδος µπορεί να 

είναι µια λεπτοµερής περιγραφή του βιβλίου, ενώ εάν το βιβλίο δεν υπάρχει στο 

Congo θα έχουµε στην έξοδο το µήνυµα «Το βιβλίο δεν είναι διαθέσιµο». Μια υπο 

συνθήκη κλάση εξόδου είναι η ConditionalOutput, η οποία περιγράφει ταυτόχρονα 

έναν όρο και την έξοδο που σχετίζεται µε αυτόν τον όρο. 

 

 

 Λίστα 4 – General Conditional Output Class 

 
<rdf:Property rdf:ID="output">  
 <rdfs:domain rdf:resource="#parameter"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="#ConditionalOutput"/>  
</rdf:Property>  
 
<owl:Class rdf:ID="ConditionalOutput">  
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 <owl:subClassOf rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/owl#Thing"/>  
</owl:Class>  
 
<rdf:Property rdf:ID="coCondition">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#ConditionalOutput"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="#Condition"/>  
</rdf:Property>  
 
<rdf:Property rdf:ID="coOutput">  
 <rdfs:domain rdf:resource="#ConditionalOutput"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/owl#Thing"/>  
</rdf:Property> 

 

Η διαδικασία bookDescription είναι µια έξοδος υπό συνθήκη και εξαρτάται από 

το βιβλίο που είναι στον κατάλογο του Congo (βλέπε Λίστα 5). 

 

Λίστα 5 – LocateBooks Output BookDescription 

 
<rdf:Property rdf:ID="bookDescription">  
 <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&process;#conditionalOutput"/>  
 <rdfs:domain rdf:resource="#LocateBook"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="InCatalogueBookDescription"/>  
</rdf:Property>  
 
<owl:Class rdf:ID="InCatalogueBookDescription">  
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&process;#ConditionalOutput"/>  
 </owl:Class>  
 
<rdf:Property rdf:ID="condInCatalogueBookDescription">  
 <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&process;#coCondition"/>  
 <rdfs:domain rdf:resource="#InCatalogueBookDescription"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="#InCatalogueBook"/>  
</rdf:Property>  
 
<rdf:Property rdf:ID="outInCatalogueBookDescription">  
 <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&process;#coOutput"/>  
 <rdfs:domain rdf:resource="#InCatalogueBookDescription"/>  
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 <rdfs:range rdf:resource="#TextBookDescription"/>  
</rdf:Property>  
 
<owl:Class rdf:ID="TextBookDescription">  
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;#Thing"/>  
 </owl:Class> 

 

Οι προϋποθέσεις διευκρινίζουν τι πρέπει να είναι σωστό για έναν πράκτορα, που 

εκτελεί µια υπηρεσία. Πολλές υπηρεσίες Ιστού δεν έχουν καµία προϋπόθεση εκτός 

από το ότι οι παράµετροι εισόδου είναι γνωστοί. Παρόλα αυτά συσκευές πρόσβασης 

στον Ιστό µπορούν να έχουν πολλές φυσικές προϋποθέσεις συµπεριλαµβανοµένων 

και του εύρους ζώνης (bandwidth) των πόρων (resources) ή της ισχύος της 

µπαταρίας. Οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην οντολογία διαδικασιών ως 

ιδιότητες, µε τον ίδιο τρόπο, µε αυτόν που περιγράφονται οι είσοδοι. 

 
<rdf:Property rdf:ID="precondition">    
<rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>  
<rdfs:range  rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/owl#Thing"/>  
</rdf:Property> 

 

5.4.4 Περιγραφή του grounding για κάθε ατοµική  διαδικασία (Βήµα 2Ο ) 

 

Το grounding για τη LocateBook είναι η  LocateBookGrounding. Για την κλάση 

LocateBook, κάθε στιγµιότυπο της κλάσης έχει µια περίπτωση της ιδιότητας 

hasGrounding, µε την τιµή LocateBookGrounding. 

Η ιδιότητα hasGrounding καθορίζεται στην Process.owl. 

 
<owl:Class rdf:about="LocateBook">  
<owl:sameClassAs>  
<owl:Restriction owl:cardinality="1">  
<owl:onProperty rdf:resource="#hasGrounding"/>  
<owl:hasValue rdf:resource="#LocateBookGrounding"/>  
</owl:Restriction>  
</owl:sameClassAs>  
</owl:Class> 
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Η Λίστα 6 είναι ένα παράδειγµα µιας περίπτωσης OWL-S Grounding  

 

Λίστα 6 – LocateBookGrounding 
 

<grounding:WsdlGrounding rdf:ID="LocateBookGrounding">  
<grounding:wsdlReference rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315">  
<grounding:otherReferences rdf:parseType="owl:collection">  
"http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315"  
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/"  
</grounding:otherReferences>  
<grounding:wsdlDocuments rdf:parseType="owl:collection">  
"http://example.com/congo/congobuy.wsdl"  
</grounding:wsdlDocuments>  
<grounding:wsdlOperation  
rdf:resource="http://example.com//locatebook.wsdl#FindBook"/>  
<grounding:wsdlInputMessage  
rdf:resource="http://example.com/locatebook.wsdl#LocateBookInput"/>  
<grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="owl:collection">  
<grounding:wsdlMessageMap>  
<grounding:damlsParameter rdf:resource=#bookName>  
<grounding:wsdlMessagePart  
rdf:resource="http://example.com//locatebook.wsdl#BookName">  
</grounding:wsdlMessageMap>  
... other message map elements ...  
</grounding:wsdlInputMessageParts>  
<grounding:wsdlOutputMessage  
rdf:resource="http://example.com/locatebook.wsdl#LocateBookOutput"/>  
<grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="owl:collection">  
... similar to wsdlInputMessageParts ...  
</grounding:wsdlOutputMessageParts>  
<grounding:WsdlGrounding> 

 

5.4.5 Περιγραφή των συνθέσεων των ατοµικών διαδικασιών  (Βήµα 3Ο ) 

 

Μέχρι τώρα, έχουν περιγραφεί κάθε µια από τις ατοµικές διαδικασίες και τα 

iope’s τους. Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι συνθέσεις (compositions) εκείνων των 
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προγραµµάτων που παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες. Η σύνθετη υπηρεσία 

CongoBuy επιτρέπει σε έναν χρήστη να αγοράσει ένα βιβλίο.  

Στη Λίστα 7, παρέχεται ο ορισµός µιας σύνθετης διαδικασίας στο µοντέλο 

διαδικασίας (process model). Μια σύνθετη διαδικασία αποτελείται από άλλες 

διαδικασίες.  

Στο παράδειγµα Congo.com, η CongoBuy περιγράφεται µέσα από δυο κύρια βήµατα: 

εντοπισµός του βιβλίου και έπειτα αγορά του βιβλίου.  

Το ExpandedCongoBuy είναι το όνοµα της σύνθεσης για την ακολουθία της ατοµικής 

διαδικασίας LocateBook που ακολουθείται από την CongoBuyBook. 

Ενώ η LocateBook είναι µια ατοµική διαδικασία, η αγορά ενός βιβλίου περιλαµβάνει 

µια ακολουθία υποδιαδικασιών (subprocesses) που αντιστοιχεί σε µια µέθοδο 

πληρωµής,  οι λεπτοµέρειες της οποίας, παραδίδουν και περατώνουν τη διαδικασία 

αγοράς. Το Σχήµα 5.9 παρουσιάζει το µοντέλο υπηρεσιών (service model) του 

Congo. 

 

 
Σχήµα 5.9 Μοντέλο Υπηρεσιών του Congo. 

 

Λίστα 7 – Composite Process 
 

<owl:Class rdf:ID="CompositeProcess">  
<owl:intersectionOf rdf:parseType="owl:collection">  
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     <owl:Class rdf:about="#Process"/>  
     <owl:Restriction daml:minCardinality="1">  
        <owl:onProperty rdf:resource="#composedOf"/>  
     </owl:Restriction>  
 </owl:intersectionOf>  
</owl:Class>  
 
<rdf:Property rdf:ID="composedOf">  
<rdfs:domain rdf:resource="#CompositeProcess"/>  
<rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/>  
</rdf:Property> 

 

Το ExpandedCongoBuy είναι το όνοµα της ακολουθίας της ατοµικής διαδικασίας 

LocateBook, που ακολουθείται από τη σύνθετη διαδικασία CongoBuyBook. Όπως 

συνέβη µε τις ατοµικές διαδικασίες, και οι σύνθετες διαδικασίες έχουν iope’s 

(εισόδους, εξόδους, προϋποθέσεις και πράγµατα) και περιορισµούς. Το Σχήµα 5.9 

παραπάνω αντιπροσωπεύει το CongoBuy, το οποίο αντιστοιχεί στην Λίστα 8. 

 

Λίστα 8 - ExpandedCongoBuy  

 
<owl:Class rdf:ID="ExpandedCongoBuy">     
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&process;#CompositeProcess"/>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction>   
     <owl:onProperty rdf:resource="&process;#composedOf"/>  
     <owl:toClass>  
      <owl:Class>  
       <owl:intersectionOf rdf:parseType="owl:collection">  
         <owl:Class rdf:about="process:Sequence"/>  
         <owl:Restriction>   
           <owl:onProperty rdf:resource="process:components"/>  
           <owl:toClass>  
            <owl:Class>  
             <owl:listOfInstancesOf rdf:parseType="owl:collection">  
               <owl:Class rdf:about="#LocateBook"/>  
               <owl:Class rdf:about="#CongoBuyBook"/>  
             </owl:listOfInstancesOf>  
            </owl:Class>  
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           </owl:toClass>  
         </owl:Restriction>  
       </owl:intersectionOf>  
      </owl:Class>  
     </owl:toClass>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyBookName"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyCreditCardNumber"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyCreditCardType"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty       rdf:resource="#expCongoBuyCreditCardExpirationDate"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyDeliveryAddress"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyPackagingSelection"/>  
   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction owl:cardinality="1">  
     <owl:onProperty rdf:resource="#expCongoBuyDeliveryTypeSelection"/>  
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   </owl:Restriction>  
 </rdfs:subClassOf>  
</owl:Class> 

5.4.6 ∆ηµιουργία µιας υπηρεσίας  

 

Αν και η υπηρεσία CongoBuy είναι µια σύνθεση αρκετών προγραµµάτων 

συναλλαγής-αλληλεπίδρασης του Congo, είναι χρήσιµο να αντιµετωπισθεί ως 

διαδικασία «µαύρου κουτιού» (black-box), η οποία επεκτείνει τη σύνθετη διαδικασία. 

Η διαδικασία «µαύρου κουτιού» επιτρέπει στις λεπτοµέρειες της λειτουργίας της 

σύνθετης διαδικασίας να κρυφτούν. Στο παράδειγµα του Congo, µια απλή διαδικασία, 

αποκαλούµενη CongoBuy είναι: (βλέπε Λίστα 9): 
 

<owl:Class rdf:ID="CongoBuy">  
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&process;#SimpleProcess"/>  
</owl:Class> 

 

Η απλή διαδικασία συσχετίζεται µε τη σύνθετη διαδικασία ExpandedCongoBuy 

µέσω της ιδιότητας expand (επέκταση). Το CongoBuy επεκτείνεται στο 

ExpandedCongoBuy. 

 

Λίστα 9 - CongoBuy 
 

<owl:Class rdf:about="#CongoBuy">  
 <rdfs:subClassOf>  
   <owl:Restriction>   
     <owl:onProperty rdf:resource="&process;#expand"/>  
     <owl:toClass rdf:resource="#ExpandedCongoBuy"/>  
   </owl:Restriction>   
 </rdfs:subClassOf>  
</owl:Class> 

 

Όπως συνέβη στην περίπτωση µε το ExpandedCongoBuy, η διαδικασία «µαύρου 

κουτιού», CongoBuy έχει ποικίλες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την µορφή µαύρου 

«κουτιού». Τα iope’s για τη διαδικασία µαύρου κουτιού, σχεδιάζονται για τα 
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υπολογισµένα iope's της αντίστοιχης σύνθετης διαδικασίας. Για την ώρα  το OWL-S 

αφήνει την απόφαση στο φορέα παροχής υπηρεσιών Ιστού (Web service provider). 

 

5.4.7 Περιγραφή profile - διαφήµιση των υπηρεσιών (advertising the 

servise)  

 

Η  OWL-S έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αυτοµατοποιηµένη ανακάλυψη 

υπηρεσιών Ιστού παρέχοντας περιγραφή των ιδιοτήτων και των δυνατοτήτων. Αυτοί 

οι «περιγραφείς», υπάρχουν σε ένα αρχείο-µητρώο υπηρεσιών, για να παρέχουν 

καλύτερη καταχώρηση και επανάκτηση από τις µηχανές αναζήτησης. Η σήµανση για 

την ανακάλυψη υπηρεσιών Ιστού απαιτεί την κατασκευή ενός µοντέλου διαδικασίας 

(process model) και µε αυτό τον τρόπο το profile της γίνεται διαθέσιµο. 

 Οι περιγραφικές πληροφορίες για την υπηρεσία και τον πάροχο της έχουν ως 

εξής: 

 
<profile:profile rdf:ID="Profile_Congo_BookBuying_Service"> 
Ο όρος isPresentedBy συνδέει το προφίλ, µε την υπηρεσία που περιγράφει, που σε 

αυτήν την περίπτωση είναι το Congo_BookBuying_Service.  

 
  <service:isPresentedBy>  
     <service:Service df:resource = "&congo;#Congo_BookBuying_Service"/>  
   </service:isPresentedBy> 

 

Ο όρος serviceName είναι ένας αναγνωριστης (identifier) της υπηρεσίας που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλωθεί στο σχεδιάγραµµα (profile). 

 
<profile:serviceName>Congo_BookBuying_Agent</profile:serviceName> 

 

Ο όρος textDescription είναι µια περιγραφή της υπηρεσίας, αναγνώσιµη από τον 

χρήστη. 

 
 <profile:textDescription>  
 This service provides a  
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 book selling site   
</profile:textDescription> 

 

Ο όρος providedBy περιγράφει τον πάροχο (provider) της υπηρεσίας. 

 

Λίστα 10 - Profile providedBy 

 
<profile:providedBy>  
<profile:ServiceProvider rdf:ID="CongoBuy">  
 <profile:name>CongoBuy</profile:name>  
   <profile:phone>455 484 1256 </profile:phone>  
   <profile:fax>455 484 1234 </profile:fax>  
   <profile:email>congo@congo.com</profile:email>  
   <profile:physicalAddress>  
       location, USA  
   </profile:physicalAddress>  
 <profile:webURL>  
             http://www.daml.org/services/daml-s/0.9/CongoBuy.html  
     </profile:webURL>  
</profile:ServiceProvider>  
</profile:providedBy> 

 

Το profile καθορίζει τις πρόσθετες ιδιότητες της υπηρεσίας. Η ιδιότητα 

profile:input χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάθε βασική είσοδο (key input) στην 

αντίστοιχη διαδικασία, χρησιµοποιώντας ως τιµές της περιγραφές της κλάσης 

profile:ParameterDescription. Ο όρος ParameterDescriptions δηλώνει τις αντίστοιχες 

ιδιότητες των παραµέτρων της διαδικασίας, και τους περιορισµούς των τιµών τους.   

Λόγω των περιορισµών της γλώσσας OWL, δεν υπάρχει καµία λογική σχέση 

µεταξύ των ParameterDescriptions του profile, και της πραγµατικής εισόδου, εξόδου 

και των άλλων παραµέτρων του αντίστοιχου µοντέλου διαδικασίας. Κάθε είσοδος 

απαιτεί ένα όνοµα και έναν περιορισµό  στις πληροφορίες που ζητούνται, καθώς 

επίσης και µια αναφορά του µοντέλου διαδικασίας που χρησιµοποιεί η είσοδος.   

Μια παράµετρος εισόδου περιγράφεται από ένα όνοµα, έναν περιορισµό των 

τιµών της, και µια αναφορά στην παράµετρο εισόδου του προφίλ που 

αντιπροσωπεύει. Ο περιορισµός της τιµής, χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του 

ταιριάσµατος (matching) για το έλεγχο κατά πόσο οι είσοδοι, που ο αιτών είναι 
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πρόθυµος να παρέχει  ταιριάζουν µε τις αντίστοιχες που απαιτούνται από τον πάροχο 

της υπηρεσίας. Ο αιτών χρησιµοποιεί τις εισόδους για να προσδιορίσει τις πρόσθετες 

πληροφορίες που χρειάζονται προκειµένου να παρασχεθούν στην υπηρεσία. 

 
<input>   
<profile:ParameterDescription>   
   <profile:parameterName rdf:resource="bookTitle"/>  
 <profile:restrictedTo rdf:resource="&xsd;#string"/>  
 <profile:refersTo rdf:resource="&congo;#congoBuyBookName"/>  
</profile:ParameterDescription>  
</input> 

 

Οι έξοδοι αναπαρίστανται όµοια µε τις εισόδους. Ο περιορισµός χρησιµοποιείται 

για να διευκρινισθεί κατά πόσον η υπηρεσία παρέχει τα αποτελέσµατα που 

αναµένονται από τον αιτούντα. Ο αιτών χρησιµοποιεί τις εξόδους για να ξέρει ποια 

πρόσθετη γνώση θα αποκτήσει από την υπηρεσία. 

 
<output>   
<profile:ParameterDescription>   
   <profile:parameterName rdf:resource="EReceipt"/>  
   <profile:restrictedTo rdf:resource="&congoProcess;#EReceipt"/>  
   <profile:refersTo rdf:resource="&congo;#congoBuyReceipt"/>  
 </profile:ParameterDescription>  
</output> 

 

Οι προϋποθέσεις (preconditions) και τα αποτελέσµατα (effects) έχουν παρόµοια 

δοµή µε αυτήν των εισόδων και των εξόδων. Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα 

χρησιµοποιούνται από το µητρώο (registry) µε τρόπο παρόµοιο µε τις εισόδους και 

τις εξόδους. 

<precondition>   
 <profile:ConditionDescription>   
   <profile:ConditionName rdf:resource="AcctExists"/>  
   <profile:statement rdf:resource="&congoProcess;#AcctExists"/>  
   <profile:refersTo  
     rdf:resource="&congo;#congoBuyAcctExistsPrecondition"/>  
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 </profile:ParameterDescription>  
</precondition> 

Τέλος κλείνει η περιγραφή της υπηρεσίας. 

</profile:OfferedService> 

Η πλήρης περιγραφή της υπηρεσίας Congo.com δίνεται στη λίστα 11. 

Λίστα 11 - CongoService.owl 
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5.5 Εργαλεία λογισµικού για τη δηµιουργία OWL-S 
περιεχοµένου 

5.5.1 OWL-S Editor 

(α) 

(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 5.10 O OWL-S Editor 

 

O OWL-S Editor [46-47] αποτελείται από τρία µέρη, τον δηµιουργό (Creator), τον 

ελεγκτή (Validator) και τον απεικονιστή (Visualiser).   

O δηµιουργός επιτρέπει τη δηµιουργία µιας κενής OWL-S περιγραφής είτε από ένα 

πρότυπο (template) είτε µε τη βοήθεια ενός wizard που ονοµάζεται "OwlsWiz" ο 

οποίος ως είσοδο ένα αρχείο σε WSDL εξάγοντας πληροφορία από αυτό για να 

δηµιουργήσει µια βασική OWL-S περιγραφή. Αποτελεί και τον πυρήνα του 

εργαλείου. Ο wizard εκτελείται βήµα-βήµα µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε η OWL-S 

οντολογία να µπορεί να συµπληρωθεί οπτικά. Όπου απαιτείται ζητείται από τον 

χρήστη η εισαγωγή συγκεκριµένης πληροφορίας η οποία θα εµπλουτίσει την OWL-S 
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περιγραφή. Για παράδειγµα στο βήµα καθορισµού του Profile η πληροφορία που 

απαιτείται µπορεί να δοθεί µόνο από τον χρήστη. Μια τέτοια πληροφορία 

περιλαµβάνει το όνοµα της υπηρεσίας, µια περιγραφή των δυνατοτήτων της, 

πληροφορίες επικοινωνίας (business contact information) και βαθµολόγηση 

ποιότητας υπηρεσίας (quality of service ratings). Οι πληροφορίες επικοινωνίας 

εκφράζονται µέσω µιας vCard οντολογίας (σχήµα 5.10.γ).  

Η καρδιά του OwlsWiz είναι ο "Visual Composer". Το εργαλείο αυτό 

χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας της οντολογίας της διαδικασίας 

(Process Ontology) όπου επιτρέπει την σύνθεση ατοµικών διαδικασίων (οι οποίες 

έχουν εξαχθεί από την WSDL) µε τρόπο  drag-and-drop χρησιµοποιώντας 

διαγράµµατα δραστηριότητας UML. Αυτός ο τρόπος απεικόνισης επιτρέπει την 

δηµιουργία µιας ροής εργασίας (workflow) χρησιµοποιώντας πολλά από τα 

χαρακτηριστικά που χρειάζονται σε µία σύνθετη διαδικασία.  

Ο ελεγκτής µπορεί να ελέγξει εάν τα URIs (Uniform Resource Identifiers) που 

χρησιµοποιούνται στην OWL-S περιγραφή είναι έγκυρα (valid) και επίσης ελέγχει τη 

σύνταξη των οντολογιών. Ο απεικονιστής επιτρέπει τη οπτικοποίηση των περιγραφών 

µε ένα γραφικό τρόπο και δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης της OWL-S 

Υποστηρίζονται οι κατασκευές (constructs) Sequence, If-Then-Else και Split. Η 

οντολογία για το grounding  δηµιουργείται πλήρως. Το τελικό βήµα δείχνει την 

απεικόνιση µεταξύ των εισόδων και εξόδων του µοντέλου διαδικασίας µε αυτά στο 

αρχικό  WSDL αρχείο (σχήµα 5.11).  

 
Σχήµα 5.11 ∆ηµιουργία της οντολογίας grounding µε τον wizard 
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5.5.2 Protégé OWL-S Plug-in 

 
O OWL-S Editor [48] είναι ένα plugin για το Protégé. Το πλεονέκτηµα του είναι ότι 

οι χρήστες οι οποίοι χρησιµοποιούν το OWL Plugin µπορούν εύκολα να 

χρησιµοποιήσουν και το OWL-S plugin καθώς το περιβάλλον είναι το ίδιο. Το OWL-

S είναι υλοποιηµένο ως σελίδα (tab) στο OWL Plugin. Παρέχει  την δυνατότητα 

επεξεργασίας και των τεσσάρων κυρίως κλάσεων Service, Profile, Process και 

Grounding. Το µειονέκτηµα του είναι ότι οι παραπάνω κλάσεις αποθηκεύονται όλες 

µαζί στο ίδιο αρχείο αντί για 4 διαφορετικά. Οι σχέσεις µεταξύ των διάφορων µερών 

µιας OWL-S υπηρεσίας φαίνονται µε ένα γραφικό τρόπο. Επιτρέπει την εύκολη 

δηµιουργία σύνθετων διαδικασιών µε όλες τις κατασκευές ελέγχου όπως τα 

Sequence, Split+Join και Choice που υποστηρίζει η OWL-S χρησιµοποιώντας ένα 

γραφικό περιβάλλον µε drag-and-drop.  

 

 
Σχήµα 5.12 Εισαγώγη ενός WSDL αρχείου στο OWL-S plug-in 

 

Το OWL-S plugin µπορεί να φορτώσει ένα WSDL αρχείο (σχήµα 5.12) και να 

δηµιουργήσει µια OWL-S υπηρεσία βασισµένη σε αυτό. Οι OWL-S υπηρεσίες έχουν 

εισόδους, εξόδους, προϋποθέσεις και αποτελέσµατα τα οποία αναφέρονται σε 

διάφορες θέσεις της περιγραφής της υπηρεσίας. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο 
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IOPR Manager ο οποίος µπορεί να χειριστεί τις πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ τέτοιων 

στιγµιοτύπων και µπορεί να δηµιουργεί, να αλλάζει και να διαγράφει εισόδους, 

εξόδους, προϋποθέσεις και αποτελέσµατα. Ο IOPR Manager µπορεί να εκτελεί και 

ελέγχους συνέπειας (consistency checks).  

Ένα παράδειγµα χρήσης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 
 

 
Σχήµα 5.13 Παράδειγµα χρήσης του ΟWL-S Plug-in 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 
 

6.1 Εισαγωγή  
 
Με βάσει το σενάριο έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης δηµιουργήθηκε µια 

σηµασιολογική υπηρεσία ιστού η οποία θα µπορούσε µε τη χρήση και των 

κατάλληλων agents να εκδίδει τελικά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης . ∆ηλαδή 

η έξοδος αυτής της υπηρεσίας να είναι ένας αναγνωριστής ο OperationLicenseID ο 

οποίος να αντιστοιχεί στον αριθµό έκδοσης της πραγµατικής άδειας. Θα µπορούσε να 

προγραµµατιστεί ως αποτέλεσµα (result) αυτής της υπηρεσίας η αποστολή του 

πραγµατικού εγγράφου στον χρήστη µε το ταχυδροµείο.  

Το σενάριο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός portal δηµόσιας διοίκησης όπου θα 

δηµοσιεύεται η υπηρεσία. Το σενάριο που υπήρχε στο κεφάλαιο 5 έχει απλοποιηθεί 

και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απαιτείται τώρα µόνο ένα έγγραφο από τον 

τοπικό ∆ήµο ή τη Νοµαρχία ανάλογα µε το εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε αστική 

περιοχή ή όχι. Το σενάριο αυτό µπορεί να επεκταθεί µε αντίστοιχες υπηρεσίες και να 

γίνει όµοιο µε αυτό του κεφαλαίου 5. 

6.1.1 Το µοντέλο διαδικασίας 

Το αρχικό βήµα παράγοντας στη δηµιουργία µιας τέτοιας υπηρεσίας σηµασιολογικού 

ιστού είναι η δηµιουργία ενός µοντέλου διαδικασίας. ∆ηλαδή το µοντέλο εκείνο ροής 

δεδοµένων το οποίο θα ακολουθεί η υπηρεσία. Ένα τέτοιο µοντέλο µπορεί να 

αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών (που µπορούν  να θεωρηθούν ως «µαύρα 

κουτιά»). Ο τρόπος υλοποίησης της κάθε λειτουργίας µπορεί να γίνει µε διαφορετικά 

δικτυακά προγράµµατα (agents), τα οποία δεν παρουσιάζονται εδώ. Η κάθε 

λειτουργία µπορεί και να λειτουργήσει ως αυτόνοµη υπηρεσία η οποία θα µπορεί να 

καλείται και ξεχωριστά. Επιλέχθηκε ένα σενάριο µε πέντε διαφορετικές λειτουργίες 

των είσοδοι και οι έξοδοι συνδέονται. Αποτελείται από τέσσερις ατοµικές διαδικασίες 

(δηλαδή διαδικασίες που απλά παίρνουν µια είσοδο και παράγουν µια έξοδο) και µια 
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σύνθετη διαδικασία. Το µοντέλο διαδικασίας µε τις εισόδους και εξόδους του 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 
Σχήµα 6.1 Μοντέλο διαδικασίας υπηρεσίας έκδοσης άδειας λειτουργίας. 
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Το σενάριο υποθέτει ότι ο χρήστης έχει ήδη κάνει εγγραφή στο δικτυακό τόπο των 

υπηρεσιών ιστού της δηµόσιας διοίκησης. Λόγω του γεγονότος ότι χρειάζεται πρώτα 

να εκδοθεί η άδεια εγγραφής (Registration License) και µετά εκδίδεται η άδεια 

λειτουργίας επιχείρησης (Operations License) γίνεται η υπόθεση ότι ο χρήστης είναι 

εγγεγραµµένος στο δικτυακό τόπο και υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτόν 

και την επιχείρηση του. 

Η πρώτη λειτουργία είναι η ατοµική διαδικασία της εισόδου (Login). Οι είσοδοι 

αυτής της υπηρεσίας είναι τα UserName, Password. Μια διαδικασία ασφαλούς 

πρόσβασης (π.χ. µέσω SSL) και πιστοποίηση χρήστη εννοείται ότι βρίσκεται πίσω 

από αυτή τη διαδικασία.  Μόλις πιστοποιηθεί ο χρήστης επιστρέφεται ως έξοδος µια 

συµβολοσειρά (string) η οποία είναι ο αναγνωριστής άδειας εγγραφής της 

επιχείρησης του χρήστη (RegistrationLicenseID).  

Η έξοδος της προηγούµενης διαδικασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος για 

την επόµενη λειτουργία που είναι η GetLocation. Ένας ευφυής πράκτορας πίσω 

από αυτή θα µπορούσε να τρέξει ένα απλό ερώτηµα σε µία βάση δεδοµένων και να 

επιστρέψει µια άλλη συµβολοσειρά που ονοµάζεται LocationType. Το 

LocationType µπορεί στη πραγµατικότητα να είναι π.χ. ο ταχυδροµικός κωδικός 

της περιοχής της επιχείρησης συνοδευόµενος ίσως από κάποια επιπλέον πληροφορία 

όπως ο κωδικός του δήµου που βρίσκεται η επιχείρηση και το είδος αυτού (αστικός, 

ηµιαστικός ή αγροτικός). Η GetLocation είναι και αυτή µια ατοµική διαδικασία 

στην OWL-S. 

H λειτουργία FindDocument που ακολουθεί, είναι µια σύνθετη διαδικασία. 

∆έχεται ως είσοδο το LocationType που βγήκε από τη προηγούµενη διαδικασία 

και δίνει στη έξοδο µια άλλη συµβολοσειρά το LocationDocumentNo που 

παριστάνει τον αριθµό πρωτοκόλλου του έγγραφου του ∆ήµου ή της Νοµαρχίας της 

θέσης της επιχείρησης. Η ροή των δεδοµένων σε αυτή τη σύνθετη διαδικασία 

φαίνεται στο σχήµα 6.2. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς την ύπαρξη µιας κατασκευής 

(Control Construct) If-Then-Else. Η συνθήκη που ελέγχει η κατασκευή είναι εάν η 

επιχείρηση βρίσκεται σε αστική περιοχή ή όχι. Εάν ναι τότε επικοινωνεί η εφαρµογή 

µε τις υπηρεσίες ιστού του τοπικού δήµου στο 

http://www.localmunicipality.gr/Services/ και δηµιουργείται το έγγραφο από εκεί. 

Ένας ευφυής πράκτορας δηµιουργεί το έγγραφο σε µορφή pdf βάζοντας τα στοιχεία 

της επιχείρησης σε ένα πρότυπο (template). Ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτού του 
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εγγράφου θα επιστρέφεται στο χρήστη µε τη µορφή του LocationDocumentNo. 

Υπάρχει η προϋπόθεση (precondition) ότι τα στοιχεία για την τοποθεσία βρίσκονται 

στο δικτυακό τόπο του δήµου. Το αποτέλεσµα που παράγει αυτή η υπηρεσία είναι η 

χρέωση του χρήστη για τη χρήση της µε ένα ποσό σε ευρώ. Για τη πληρωµή θα 

καλείται άλλη υπηρεσία ιστού η PayFee. Παρόµοια διαδικασία θα ισχύει και ένα η 

επιχείρηση δεν βρίσκεται σε αστική περιοχή. Τότε θα επικοινωνήσει για την έκδοση 

του εγράφου µε την υπηρεσία ιστού της Νοµαρχίας στο http://www.prefecture.gr και 

θα ακολουθηθεί ίδια διαδικασία µε παραπάνω.  

 
Σχήµα 6.2 Η ροή της σύνθετης διαδικασίας µε διάγραµµα δραστηριότητας UML 

 

H ατοµική διαδικασία MailDocument δέχεται ως είσοδο τον LocationDocumentNo 

που δηµιουργήθηκε από τη προηγούµενη διαδικασία και δίνει στην έξοδο µια 

ηµεροµηνία (EntryDate). Η ηµεροµηνία συµβολίζει την ηµεροµηνία αποστολής του 

εγγράφου στο χρήστη µε e-mail. Ένα κατάλληλο λογισµικό στέλνει το pdf που 

δηµιουργήθηκε πριν στο χρήστη. Ένα ακόµα αποτέλεσµα (result) αυτής της 

διαδικασίας θα µπορούσε να είναι και η αποστολή του εγγράφου αυτού και µε το 

ταχυδροµείο.  
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Τέλος η τελική διαδικασία που θα εκδώσει την άδεια λειτουργίας (δίνεται εδώ για 

λόγους απλοποίησης ) ως ατοµική. ∆έχεται στη είσοδο το RegistrationLicenseID και 

το LocationDocumentNo και δίνει στη έξοδο το OperationLicenseID. Το 

OperationLicenseID παριστάνει τον αριθµό άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Θα 

µπορούσε επίσης να στέλνεται αυτή µε τη µορφή εγγράφου σε pdf  στο 

ενδιαφερόµενο.  

 

6.2 ∆ηµιουργία της Υπηρεσίας 
 

Η δηµιουργία των αρχείων για τη δηµοσίευση της υπηρεσίας έγινε σε δύο στάδια. 

Αρχικά σχεδιάστηκε το WSDL αρχείο της υπηρεσίας. Αυτό έγινε µε το πρόγραµµα 

XMLSpy το οποίο χρησιµοποιείται γενικά ως XML editor και έχει δυνατότητα 

γραφικής απεικόνισης της δοµής του WSDL εγγράφου. Στη συνέχεια µε τη χρήση 

του OWL-S editor και του wizard δηµιουργήθηκαν τα τέσσερα αρχεία της οντολογίας 

σύµφωνα µε το OWL-S. ∆ηλαδή δηµιουργήθηκαν τα αρχεία service, profile, process 

και grounding. Η κατανοµή της οντολογίας σε τέσσερα αρχεία αντί σε ένα δίνει 

δυνατότητας πιο εποπτικής  δηµιουργίας και αλλαγής τους. Το παρακάτω σχήµα δίνει 

τη δοµή του WSDL αρχείου µε γραφικό τρόπο. 

 

 
Σχήµα 6.3 ∆οµή του WSDL αρχείου της υπηρεσίας 
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   Ο πηγαίος κώδικας της WSDL δοµής της υπηρεσίας έκδοσης άδειας λειτουργίας 

δίνεται παρακάτω: 
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tns="http://localhost/operationslicense.wsdl" 
targetNamespace="http://localhost/operationslicense.wsdl"> 

<types> 
  <xs:schema />  

  </types> 
<message name="LoginOperationRequest"> 
  <part name="UserName" type="xs:string" />  
  <part name="Password" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="GetLocationRequest"> 
  <part name="RegistrationLicenseID" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="FindDocumentOperationResponse"> 
  <part name="LocationDocumentNo" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="FindDocumentOperationRequest"> 
  <part name="Locationtype" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="MailDocumentOperationRequest"> 
  <part name="LocationDocumentNo" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="IssueLicenseOperationRequest"> 
  <part name="LocationDocumentNo" type="xs:string" />  
  <part name="RegistrationLicenseID" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="GetLocationResponse"> 
  <part name="LocationType" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="IssueLicenseOperationResponse"> 
  <part name="OperationLicenseID" type="xs:string" />  

  </message> 
<message name="GetLicenseID"> 
  <part name="RegistrationLicenseID" element="" 

type="xs:string" />  
  </message> 
<message name="MailDocumentProcedure"> 
  <part name="EntryDate" element="" type="xs:dateTime" />  

  </message> 
<portType name="OperationsLicensePortType"> 

<operation name="GetLocationOperation"> 
  <input message="tns:GetLocationRequest" />  
  <output message="tns:GetLocationResponse" />  

  </operation> 
<operation name="LoginOperation"> 
  <input message="tns:LoginOperationRequest" />  
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  <output message="tns:GetLicenseID" />  
  </operation> 
<operation name="FindDocumentOperation"> 
  <input message="tns:FindDocumentOperationRequest" 

/>  
  <output 

message="tns:FindDocumentOperationResponse" 
/>  

  </operation> 
<operation name="MailDocumentOperation"> 
  <input message="tns:MailDocumentOperationRequest" 

/>  
  <output message="tns:MailDocumentProcedure" />  

  </operation> 
<operation name="IssueLicenseOperation"> 
  <input message="tns:IssueLicenseOperationRequest" 

/>  
  <output 

message="tns:IssueLicenseOperationResponse" />  
  </operation> 

  </portType> 
<binding name="OperationsLicenseBinding" 

type="tns:OperationsLicensePortType"> 
  <soap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
<operation name="GetLocationOperation"> 
  <soap:operation 

soapAction="urn:#GetLocationOperation" 
style="document" />  

<input> 
  <soap:body parts="RegistrationLicenseID" 

use="encoded" />  
  </input> 
<output> 
  <soap:body parts="LocationType" use="encoded" 

/>  
  </output> 

  </operation> 
<operation name="LoginOperation"> 
  <soap:operation soapAction="urn:#LoginOperation" 

style="document" />  
<input> 
  <soap:body parts="UserName Password" 

use="encoded" />  
  </input> 
<output> 
  <soap:body use="literal" />  

  </output> 
  </operation> 
<operation name="FindDocumentOperation"> 
  <soap:operation 

soapAction="urn:#FindDocumentOperation" 
style="document" />  

- <input> 



Κεφάλαιο 6  Εφαρµογή Υπηρεσίας Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

151

  <soap:body parts="Locationtype" use="encoded" 
/>  

  </input> 
<output> 
  <soap:body parts="LocationDocumentNo" 

use="encoded" />  
  </output> 

  </operation> 
<operation name="MailDocumentOperation"> 
  <soap:operation 

soapAction="urn:#MailDocumentOperation" 
style="document" />  

<input> 
  <soap:body parts="LocationDocumentNo" 

use="encoded" />  
  </input> 
<output> 
  <soap:body use="literal" />  

  </output> 
  </operation> 
<operation name="IssueLicenseOperation"> 
  <soap:operation 

soapAction="urn:#IssueLicenseOperation" 
style="document" />  

<input> 
  <soap:body parts="LocationDocumentNo 

RegistrationLicenseID" use="encoded" />  
  </input> 
<output> 
  <soap:body parts="OperationLicenseID" 

use="encoded" />  
  </output> 

  </operation> 
  </binding> 
<service name="OperationsLicense"> 

<port name="OperationsLicensePort" 
binding="tns:OperationsLicenseBinding"> 

  <soap:address 
location="http://localhost/OperationsLicense" />  

  </port> 
  </service> 

  </definitions> 
 

Το αρχείο service.owl  που ορίζει την OWL-S υπηρεσία δίνεται παρακάτω: 
 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<rdf:RDF xml:base="http://localhost/OPlisenseService/_Service.owl#" 

xmlns:owl="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-schema.rdf#" 
xmlns:service="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Service.owl#"> 

<owl:Ontology rdf:about=""> 
  <owl:versionInfo>Version 1.0</owl:versionInfo>  
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  <rdfs:comment>This a service ontology that issues an operating 
lisense for an Enterprise</rdfs:comment>  

  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf" 
/>  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-
schema.rdf" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/und
ergraduate/owlseditFYP/owls11/Service.owl" />  

  <owl:imports rdf:resource="http://localhost/license_b.owl" />  
  </owl:Ontology> 
<service:Service rdf:ID="_Service"> 

  <service:presents 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Profile#_P
rofile" />  

  <service:describedBy 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#_ProcessModel" />  

  <service:supports 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Grounding
#_Grounding" />  

  </service:Service> 
  </rdf:RDF> 

 

Το profile της υπηρεσίας δίνεται από το αρχείο: 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<rdf:RDF xml:base="http://localhost/OPlisenseService/_Profile.owl#" 

xmlns:owl="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf#" 
xmlns:process="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Process.owl#" 
xmlns:profile="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradua
te/owlseditFYP/owls11/Profile.owl#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-schema.rdf#" 
xmlns:service="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Service.owl#" 
xmlns:vcard="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/VCard.owl#"> 

<owl:Ontology rdf:about=""> 
  <owl:versionInfo>Version 1.0</owl:versionInfo>  
  <rdfs:comment>Add Ontology Comment</rdfs:comment>  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns" />  
  <owl:imports 

rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf" 
/>  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-
schema.rdf" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/und
ergraduate/owlseditFYP/owls11/Profile.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/und
ergraduate/owlseditFYP/owls11/Service.owl" />  

  </owl:Ontology> 
<profile:Profile rdf:ID="_Profile"> 
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  <service:presentedBy rdf:resource="_Service" />  
  <profile:serviceName>Operations License 

Service</profile:serviceName>  
  <profile:textDescription>This an example of an Operations License 

Service in Public Administration</profile:textDescription>  
  <profile:qualityRating />  
<profile:contactInformation> 

<vcard:VCard rdf:ID="Sotiris_Goudos"> 
  <vcard:fullName>Sotiris Goudos</vcard:fullName>  
  <vcard:title>MIS</vcard:title>  
  <vcard:role />  
  <vcard:org>University of Macedonia</vcard:org>  
  <vcard:email>sgoudos@uom.gr</vcard:email>  
  <vcard:tel>+302310996792</vcard:tel>  

  </vcard:VCard> 
  </profile:contactInformation> 
  <profile:hasInput 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_GetLocationOperation_Regis
trationLicenseID_IN" />  

  <profile:hasOutput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_GetLocationOperation_Locat
ionType_OUT" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_LoginOperation_UserName_
IN" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_LoginOperation_Password_I
N" />  

  <profile:hasOutput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_LoginOperation_Registratio
nLicenseID_OUT" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation_Lo
cationtype_IN" />  

  <profile:hasOutput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation_Lo
cationDocumentNo_OUT" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation_Lo
cationDocumentNo_IN" />  

  <profile:hasOutput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation_En
tryDate_OUT" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_Loc
ationDocumentNo_IN" />  

  <profile:hasInput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
del#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_Regi
strationLicenseID_IN" />  

  <profile:hasOutput 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessMo
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del#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_Ope
rationLicenseID_OUT" />  

  </profile:Profile> 
  </rdf:RDF> 
 

Το αρχείο της οντολογίας διαδικασίας ( process.owl) 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <rdf:RDF xml:base="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel.owl#" 

xmlns:dataflow="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/Dataflow.owl#" 
xmlns:drs="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owlsedit
FYP/drsonto040112.owl#" 
xmlns:owl="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf#" 
xmlns:process="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owl
seditFYP/owls11/Process.owl#" 
xmlns:profile="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owls
editFYP/owls11/Profile.owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-
schema.rdf#" 
xmlns:service="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owls
editFYP/owls11/Service.owl#" 
xmlns:swrl="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/swrl.owl#" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

- <owl:Ontology rdf:about=""> 
  <owl:versionInfo>Version 1.0</owl:versionInfo>  
  <rdfs:comment>Add Ontology Comment</rdfs:comment>  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns" />  
  <owl:imports 

rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf" />  
  <owl:imports rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-

schema.rdf" />  
  <owl:imports 

rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Service.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Profile.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Process.owl" />  

  </owl:Ontology> 
- <process:ProcessModel rdf:ID="_ProcessModel"> 

  <process:hasProcess rdf:resource="#_Composite" />  
  <process:describes 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Service#_Service" 
/>  

  </process:ProcessModel> 
- <process:CompositeProcess rdf:ID="_Composite"> 

- <process:composedOf> 
- <dataflow:TagBind> 

- <dataflow:tagBound> 
- <dataflow:TagNames> 

  <dataflow:tagName 
rdf:datatype="http://jamsci.servehttp.com/owls
edit/XMLSchema.xsd#string">condition_0</dat
aflow:tagName>  

  </dataflow:TagNames> 
  </dataflow:tagBound> 

  </dataflow:TagBind> 
- <process:Sequence rdf:ID="EnterProcess_SEQ_Head"> 

- <process:components rdf:parseType="Collection"> 
- <dataflow:Call> 

  <dataflow:callee 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_GetL
ocationOperation" />  



Κεφάλαιο 6  Εφαρµογή Υπηρεσίας Σηµασιολογικού Ιστού στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 
 
Σωτήριος Κ. Γούδος Οντολογίες, Σηµασιολογικός Ιστός και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

155

  <dataflow:tag 
rdf:datatype="http://jamsci.servehttp.com/owls
edit/XMLSchema.xsd#string">condition_0</dat
aflow:tag>  

  </dataflow:Call> 
  </process:components> 
  <dataflow:flow />  

  </process:Sequence> 
- <process:If-Then-Else rdf:ID="CheckLocation"> 

- <process:ifCondition> 
- <drs:bound_vars rdf:parseType="Collection"> 

- <swrl:Variable drs:name="condition_0" 
rdf:ID="condition_0"> 

  <drs:declare 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType
_GetLocationOperation_LocationType_OU
T" />  

  </swrl:Variable> 
  </drs:bound_vars> 
- <drs:Atomic_Formula> 

  <rdf:subject rdf:resource="#condition_0" />  
  <rdf:predicate 

rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owls
edit/awol.rdf#equalTo" />  

- <rdf:object> 
  <drs:value 

rdf:type="http://www.w3.org/2001/XMLS
chema#string">ValidLocation</drs:value>  

  </rdf:object> 
  </drs:Atomic_Formula> 

  </process:ifCondition> 
- <process:then> 

- <process:Sequence rdf:ID="Urban_SEQ_Head"> 
- <process:components rdf:parseType="Collection"> 

- <dataflow:Call> 
  <dataflow:callee 

rdf:resource="#OperationsLicensePort
Type_FindDocumentOperation" />  

  </dataflow:Call> 
  </process:components> 
  <dataflow:flow />  

  </process:Sequence> 
  </process:then> 
- <process:else> 

- <process:Sequence rdf:ID="NotUrban_SEQ_Head"> 
- <process:components rdf:parseType="Collection"> 

- <dataflow:Call> 
  <dataflow:callee 

rdf:resource="#OperationsLicensePort
Type_FindDocumentOperation" />  

  </dataflow:Call> 
  </process:components> 
  <dataflow:flow />  

  </process:Sequence> 
  </process:else> 

  </process:If-Then-Else> 
- <process:Sequence rdf:ID="EndProcess_SEQ_Head"> 

- <process:components rdf:parseType="Collection"> 
- <dataflow:Call> 

  <dataflow:callee 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_GetL
ocationOperation" />  

  </dataflow:Call> 
  </process:components> 
  <dataflow:flow />  

  </process:Sequence> 
  </process:composedOf> 
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  </process:CompositeProcess> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_GetLocationOperation_RegistrationLic
enseID_IN"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_GetLocationOpe
ration_RegistrationLicenseID_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Output 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_GetLocationOperation_LocationType_
OUT"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_GetLocationOpe
ration_LocationType_OUT</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Output> 
- <process:AtomicProcess 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_GetLocationOperation"> 
  <process:hasInput 

rdf:resource="#OperationsLicensePortType_GetLocationOperation_Re
gistrationLicenseID_IN" />  

- <process:hasResult> 
- <process:Result> 

  <process:hasOutput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_GetLocationOp
eration_LocationType_OUT" />  

  </process:Result> 
  </process:hasResult> 

  </process:AtomicProcess> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_LoginOperation_UserName_IN"> 
  

<process:parameterName>OperationsLicensePortType_LoginOperation
_UserName_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_LoginOperation_Password_IN"> 
  

<process:parameterName>OperationsLicensePortType_LoginOperation
_Password_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Output 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_LoginOperation_RegistrationLicenseI
D_OUT"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_LoginOperation
_RegistrationLicenseID_OUT</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Output> 
- <process:AtomicProcess rdf:ID="OperationsLicensePortType_LoginOperation"> 

  <process:hasInput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_LoginOperation_UserNam
e_IN" />  

  <process:hasInput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_LoginOperation_Passwor
d_IN" />  

- <process:hasResult> 
- <process:Result> 

  <process:hasOutput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_LoginOperation
_RegistrationLicenseID_OUT" />  
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  </process:Result> 
  </process:hasResult> 

  </process:AtomicProcess> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation_Locationtype
_IN"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_FindDocument
Operation_Locationtype_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Output 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation_LocationDoc
umentNo_OUT"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_FindDocument
Operation_LocationDocumentNo_OUT</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Output> 
- <process:AtomicProcess 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation"> 
  <process:hasInput 

rdf:resource="#OperationsLicensePortType_FindDocumentOperation_
Locationtype_IN" />  

- <process:hasResult> 
- <process:Result> 

  <process:hasOutput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_FindDocument
Operation_LocationDocumentNo_OUT" />  

- <process:hasEffect> 
- <process:Expression> 

- <drs:bound_vars rdf:parseType="Collection"> 
- <swrl:Variable drs:name="amount" 

rdf:ID="amount"> 
  <drs:declare 

rdf:resource="http://www.municipalit
y.gr#euro" />  

  </swrl:Variable> 
  </drs:bound_vars> 
- <drs:Atomic_Formula> 

  <rdf:subject rdf:resource="#amount" />  
  <rdf:predicate 

rdf:resource="http://www.municipality.gr
#PayFee" />  

  </drs:Atomic_Formula> 
  </process:Expression> 

  </process:hasEffect> 
- <process:hasEffect> 

- <process:Expression> 
- <drs:bound_vars rdf:parseType="Collection"> 

- <swrl:Variable drs:name="amount" 
rdf:ID="amount"> 

  <drs:declare 
rdf:resource="http://www.prefecture.
gr#euro" />  

  </swrl:Variable> 
  </drs:bound_vars> 
- <drs:Atomic_Formula> 

  <rdf:subject rdf:resource="#amount" />  
  <rdf:predicate 

rdf:resource="http://www.prefecture.gr#P
ayFee" />  

  </drs:Atomic_Formula> 
  </process:Expression> 

  </process:hasEffect> 
  </process:Result> 
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  </process:hasResult> 
- <process:hasPrecondition> 

- <process:Condition> 
- <drs:bound_vars rdf:parseType="Collection"> 

- <swrl:Variable drs:name="LocationType" 
rdf:ID="LocationType"> 

  <drs:declare 
rdf:resource="http://www.localmunicipality.gr/
Locations#PostCode" />  

  </swrl:Variable> 
  </drs:bound_vars> 
- <drs:Atomic_Formula> 

  <rdf:subject rdf:resource="#LocationType" />  
  <rdf:predicate 

rdf:resource="http://www.localmunicipality.gr/Locati
ons#UrbanLocation" />  

  </drs:Atomic_Formula> 
  </process:Condition> 

  </process:hasPrecondition> 
- <process:hasPrecondition> 

- <process:Condition> 
- <drs:bound_vars rdf:parseType="Collection"> 

- <swrl:Variable drs:name="LocationType" 
rdf:ID="LocationType"> 

  <drs:declare 
rdf:resource="http://www.prefecture.gr/validLo
cations#PostCode" />  

  </swrl:Variable> 
  </drs:bound_vars> 
- <drs:Atomic_Formula> 

  <rdf:subject rdf:resource="#LocationType" />  
  <rdf:predicate 

rdf:resource="http://www.prefecture.gr/validLocatio
ns#validLocation" />  

  </drs:Atomic_Formula> 
  </process:Condition> 

  </process:hasPrecondition> 
  </process:AtomicProcess> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation_LocationDoc
umentNo_IN"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_MailDocumentO
peration_LocationDocumentNo_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Output 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation_EntryDate_O
UT"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_MailDocumentO
peration_EntryDate_OUT</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime" />  

  </process:Output> 
- <process:AtomicProcess 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation"> 
  <process:hasInput 

rdf:resource="#OperationsLicensePortType_MailDocumentOperation_
LocationDocumentNo_IN" />  

- <process:hasResult> 
- <process:Result> 

  <process:hasOutput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_MailDocument
Operation_EntryDate_OUT" />  

  </process:Result> 
  </process:hasResult> 
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  </process:AtomicProcess> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_LocationDocu
mentNo_IN"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_IssueLicenseOp
eration_LocationDocumentNo_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Input 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_RegistrationLi
censeID_IN"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_IssueLicenseOp
eration_RegistrationLicenseID_IN</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Input> 
- <process:Output 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_OperationLice
nseID_OUT"> 

  
<process:parameterName>OperationsLicensePortType_IssueLicenseOp
eration_OperationLicenseID_OUT</process:parameterName>  

  <process:parameterType 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </process:Output> 
- <process:AtomicProcess 

rdf:ID="OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation"> 
  <process:hasInput 

rdf:resource="#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_L
ocationDocumentNo_IN" />  

  <process:hasInput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperation_R
egistrationLicenseID_IN" />  

- <process:hasResult> 
- <process:Result> 

  <process:hasOutput 
rdf:resource="#OperationsLicensePortType_IssueLicenseO
peration_OperationLicenseID_OUT" />  

  </process:Result> 
  </process:hasResult> 

  </process:AtomicProcess> 
  </rdf:RDF> 
 

Τέλος το αρχείο της οντολογίας του grounding δίνεται παρακάτω : 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <rdf:RDF xml:base="http://localhost/OPlisenseService/_Grounding.owl#" 

xmlns:grounding="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/o
wlseditFYP/owls11/Grounding.owl#" 
xmlns:owl="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf#" 
xmlns:process="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owl
seditFYP/owls11/Process.owl#" 
xmlns:profile="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owls
editFYP/owls11/Profile.owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-
schema.rdf#" 
xmlns:service="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergraduate/owls
editFYP/owls11/Service.owl#" 
xmlns:xsd="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/XMLSchema.xsd#"> 

- <owl:Ontology rdf:about=""> 
  <owl:versionInfo>Version 1.0</owl:versionInfo>  
  <rdfs:comment>Add Ontology Comment</rdfs:comment>  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns" />  
  <owl:imports 

rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/owl.rdf" />  
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  <owl:imports rdf:resource="http://jamsci.servehttp.com/owlsedit/rdf-
schema.rdf" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Service.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Profile.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Process.owl" />  

  <owl:imports 
rdf:resource="http://staff.um.edu.mt/cabe2/supervising/undergradu
ate/owlseditFYP/owls11/Grounding.owl" />  

  </owl:Ontology> 
- <grounding:WsdlGrounding rdf:ID="_Grounding"> 

  <service:supportedBy 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Service#_Service" 
/>  

  <grounding:hasAtomicProcessGrounding 
rdf:resource="#WSDLGrounding__GetLocationOperation" />  

  <grounding:hasAtomicProcessGrounding 
rdf:resource="#WSDLGrounding__LoginOperation" />  

  <grounding:hasAtomicProcessGrounding 
rdf:resource="#WSDLGrounding__FindDocumentOperation" />  

  <grounding:hasAtomicProcessGrounding 
rdf:resource="#WSDLGrounding__MailDocumentOperation" />  

  <grounding:hasAtomicProcessGrounding 
rdf:resource="#WSDLGrounding__IssueLicenseOperation" />  

  </grounding:WsdlGrounding> 
- <grounding:WsdlAtomicProcessGrounding 

rdf:ID="WSDLGrounding__GetLocationOperation"> 
  <grounding:owlsProcess 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel#Ope
rationsLicensePortType_GetLocationOperation" />  

- <grounding:wsdlOperation> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#GetLocation
Operation" />  

  </grounding:wsdlOperation> 
- <grounding:wsdlInputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#GetLocation
Request" />  

  </grounding:wsdlInputMessage> 
- <grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_GetLocationOperation
_RegistrationLicenseID_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
RegistrationLicenseID" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlInputMessageParts> 
- <grounding:wsdlOutputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#GetLocation
Response" />  

  </grounding:wsdlOutputMessage> 
- <grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_GetLocationOperation
_LocationType_OUT" />  
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- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#L
ocationType" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlOutputMessageParts> 
- <grounding:wsdlReference> 

  <xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-
wsdl-20010315" />  

  </grounding:wsdlReference> 
  </grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
- <grounding:WsdlAtomicProcessGrounding 

rdf:ID="WSDLGrounding__LoginOperation"> 
  <grounding:owlsProcess 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel#Ope
rationsLicensePortType_LoginOperation" />  

- <grounding:wsdlOperation> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#LoginOpera
tion" />  

  </grounding:wsdlOperation> 
- <grounding:wsdlInputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#LoginOpera
tionRequest" />  

  </grounding:wsdlInputMessage> 
- <grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_LoginOperation_UserN
ame_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
UserName" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 
- <grounding:WsdlMessageMap> 

  <grounding:owlsParameter 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_LoginOperation_Pass
word_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
Password" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlInputMessageParts> 
- <grounding:wsdlOutputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#GetLicenseI
D" />  

  </grounding:wsdlOutputMessage> 
- <grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_LoginOperation_Regis
trationLicenseID_OUT" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
RegistrationLicenseID" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 
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  </grounding:wsdlOutputMessageParts> 
- <grounding:wsdlReference> 

  <xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-
wsdl-20010315" />  

  </grounding:wsdlReference> 
  </grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
- <grounding:WsdlAtomicProcessGrounding 

rdf:ID="WSDLGrounding__FindDocumentOperation"> 
  <grounding:owlsProcess 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel#Ope
rationsLicensePortType_FindDocumentOperation" />  

- <grounding:wsdlOperation> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#FindDocum
entOperation" />  

  </grounding:wsdlOperation> 
- <grounding:wsdlInputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#FindDocum
entOperationRequest" />  

  </grounding:wsdlInputMessage> 
- <grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_FindDocumentOperati
on_Locationtype_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#L
ocationtype" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlInputMessageParts> 
- <grounding:wsdlOutputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#FindDocum
entOperationResponse" />  

  </grounding:wsdlOutputMessage> 
- <grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_FindDocumentOperati
on_LocationDocumentNo_OUT" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#L
ocationDocumentNo" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlOutputMessageParts> 
- <grounding:wsdlReference> 

  <xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-
wsdl-20010315" />  

  </grounding:wsdlReference> 
  </grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
- <grounding:WsdlAtomicProcessGrounding 

rdf:ID="WSDLGrounding__MailDocumentOperation"> 
  <grounding:owlsProcess 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel#Ope
rationsLicensePortType_MailDocumentOperation" />  

- <grounding:wsdlOperation> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#MailDocum
entOperation" />  

  </grounding:wsdlOperation> 
- <grounding:wsdlInputMessage> 
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  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#MailDocum
entOperationRequest" />  

  </grounding:wsdlInputMessage> 
- <grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_MailDocumentOperati
on_LocationDocumentNo_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#L
ocationDocumentNo" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlInputMessageParts> 
- <grounding:wsdlOutputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#MailDocum
entProcedure" />  

  </grounding:wsdlOutputMessage> 
- <grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_MailDocumentOperati
on_EntryDate_OUT" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#E
ntryDate" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlOutputMessageParts> 
- <grounding:wsdlReference> 

  <xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-
wsdl-20010315" />  

  </grounding:wsdlReference> 
  </grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
- <grounding:WsdlAtomicProcessGrounding 

rdf:ID="WSDLGrounding__IssueLicenseOperation"> 
  <grounding:owlsProcess 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_ProcessModel#Ope
rationsLicensePortType_IssueLicenseOperation" />  

- <grounding:wsdlOperation> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#IssueLicens
eOperation" />  

  </grounding:wsdlOperation> 
- <grounding:wsdlInputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#IssueLicens
eOperationRequest" />  

  </grounding:wsdlInputMessage> 
- <grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperatio
n_LocationDocumentNo_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#L
ocationDocumentNo" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 
- <grounding:WsdlMessageMap> 
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  <grounding:owlsParameter 
rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperatio
n_RegistrationLicenseID_IN" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
RegistrationLicenseID" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlInputMessageParts> 
- <grounding:wsdlOutputMessage> 

  <xsd:uriReference 
rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#IssueLicens
eOperationResponse" />  

  </grounding:wsdlOutputMessage> 
- <grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

- <grounding:WsdlMessageMap> 
  <grounding:owlsParameter 

rdf:resource="http://localhost/OPlisenseService/_Process
Model#OperationsLicensePortType_IssueLicenseOperatio
n_OperationLicenseID_OUT" />  

- <grounding:wsdlMessagePart> 
  <xsd:uriReference 

rdf:value="http://localhost/operationslicense.wsdl#
OperationLicenseID" />  

  </grounding:wsdlMessagePart> 
  </grounding:WsdlMessageMap> 

  </grounding:wsdlOutputMessageParts> 
- <grounding:wsdlReference> 

  <xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-
wsdl-20010315" />  

  </grounding:wsdlReference> 
  </grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 

  </rdf:RDF> 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Οι τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού είναι ακόµα πολύ καινούργιες (η ΟWL 

έγινε αποδεκτή ως σύσταση του W3C από τον Φεβρουάριο του 2004) αλλά ταχύτατα 

αναπτυσσόµενες. Οι δυνατότητες της OWL δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ακόµα διαθέσιµο το απαιτούµενο λογισµικό 

(Π.χ. µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων για OWL Full). Τα  εργαλεία λογισµικού 

που υπάρχουν δωρεάν διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο εξακολουθούν να είναι στο στάδιο 

της ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Protégé για το οποίο βγαίνει 

µια νέα έκδοση σχεδόν κάθε εβδοµάδα.  

Με  βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι φανερό ότι (όπως αναπτύχθηκε στα 

προηγούµενα κεφάλαια) µπορεί η OWL να χρησιµοποιηθεί για τη κατασκευή 

οντολογιών για δηµόσια διοίκηση. Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η νοµοθεσία 

στη δηµόσια διοίκηση µπορεί να απλοποιηθεί µε την δηµιουργία οντολογιών. Η OWL 

πλεονεκτεί στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν πολυπλοκότητα σε σχέση µε τις 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Η επεκτασιµότητα και η ευελιξία που προσφέρει είναι 

ένα ακόµα πλεονέκτηµα για την  ανάπτυξη εφαρµογών και τη µείωση του χρόνου 

ανάπτυξης. Το πλαίσιο  της ανάπτυξης εφαρµογών έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε 

άλλες περιπτώσεις και µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αποδείχθηκε σε αυτή την εργασία. 

Χαρακτηριστικό ακόµα είναι το γεγονός ότι το όλο λογισµικό για την ανάπτυξη της 

εφαρµογής είναι διαθέσιµο δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο. Στα µειονεκτήµατα µπορεί να 

θεωρήσει κανείς την ελλιπή ως ανύπαρκτη τεκµηρίωση για ορισµένες συνιστώσες 

του συστήµατος. Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα  είναι µέχρι στιγµής η έλλειψη 

τυποποίησης ως προς τον τρόπο επικοινωνίας µε τις µηχανές εξαγωγής 

συµπερασµάτων. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις όπως το DIG ή η OWL QL (query 

language) οι οποίες όµως περιορίζονται σε συγκεκριµένα λογισµικά. Η αποδοχή ενός 

κοινού προτύπου ή ακόµα και µιας γλώσσας ερωτηµάτων όπως η SQL είναι κάτι που 

λείπει από την κοινότητα του σηµασιολογικού ιστού. Αναµένεται βέβαια να 

υλοποιηθεί σύντοµα καθώς η εξέλιξη σε αυτές τις τεχνολογίες είναι πάρα πολύ 

γρήγορη. 
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Η προσθήκη σηµασιολογικού περιεχοµένου σε υπηρεσίες ιστού είναι ένα άλλο 

σηµαντικό και ταχύτητα εξελισσόµενο θέµα. Από τον Νοέµβριο του 2004 η OWL-S 

είναι υποψήφια σύσταση του W3C.  Και σε αυτή την περίπτωση δίνεται η ευκαιρία 

ανάπτυξης εφαρµογών για τη δηµόσια διοίκηση. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάστηκε ένα 

τέτοιο απλό παράδειγµα. Ο δρόµος όµως που έχουν να διανύσουν οι υπηρεσίες 

σηµασιολογικού ιστού µέχρι την ωρίµανση είναι πολύ πιο µεγάλος. Αυτή τη στιγµή 

δεν υπάρχει επαρκές λογισµικό και διαθέσιµο στο δίκτυο για την ανάπτυξη τέτοιων 

υπηρεσιών. Ακόµα και τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν και παίζουν το ρόλο OWL-

S  editors είναι ακόµα σε alpha στάδιο παραγωγής. ∆εν είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και 

έχουν πολύ ελλιπή  τεκµηρίωση. Αναµένεται τα νέα εργαλεία ανάπτυξης OWL-S 

περιεχοµένου στους επόµενους µήνες να έχουν λύσει αυτά τα προβλήµατα.  

Η ανάπτυξη σήµερα µιας πλήρους εφαρµογής απαιτεί τη χρήση περισσότερων από 

ενός εργαλεία λογισµικού. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που καλύπτει σκόπιµα η 

σύσταση της OWL-S είναι η ανακάλυψη της υπηρεσίας. Έχουν προταθεί αρκετοί 

τρόποι αλλά ο σηµαντικότερος ίσως είναι αυτός που αντιστοιχεί το profile µιας 

ΟWL-S υπηρεσίας σε ένα UDDI µητρώο. Το UDDI είναι πρότυπο της βιοµηχανίας 

από το 2000 και αρκετά ώριµη τεχνολογία. Λογισµικό για UDDI Server υπάρχει 

διαθέσιµο στο διαδίκτυο (όπως ο jUDDI της Apache). O συνδυασµός UDDI/OWL-S 

µπορεί να αποτελέσει µελλοντικά ένα τυποποιηµένο τρόπο για την ανακάλυψη των 

υπηρεσιών σηµασιολογικού ιστού.  Καθώς όµως ένας τέτοιος τρόπος αποτελεί τώρα 

ακόµα αντικείµενο έρευνας δεν υπάρχει επαρκές λογισµικό διαθέσιµο στο διαδίκτυο 

για την υλοποίηση µιας τέτοιας εφαρµογής. Ένα µελλοντικό πεδίο  έρευνας θα 

µπορούσε να εστιαστεί στην ανάπτυξη τέτοιων τµηµάτων λογισµικού και ίσως και 

στη βελτίωση των υπαρχόντων τρόπων.   

Ένα άλλο σηµαντικό πεδίο για την υλοποίηση εφαρµογών σηµασιολογικού ιστού 

είναι η αυτοµατοποιηµένη εκτέλεση τους. Και σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχει κάποια 

τυποποίηση. Ένας τρόπος που έχει προταθεί είναι µε την χρήση µιας µηχανής ροής 

(workflow engine) και τη χρήση της γλώσσας BPEL[49]. Ο τρόπος αυτός και καθώς 

και άλλοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν επίσης µελλοντικά πεδία έρευνας.  

Παράλληλα µε την πρωτοβουλία της OWL-S εξελίσσεται στη Ευρώπη και η 

πρωτοβουλία της  WSMO [50]. Η σηµαντική διαφορά µε την OWL-S έγκειται στον 

ορισµό των mediators (προγραµµάτων  αντιστοίχησης που λύνουν θέµατα 

διαλειτουργικότητας   µεταξύ των υπηρεσιών ιστού). ∆ιαφορετική προσέγγιση 
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υπάρχει στην έννοια των οντολογιών σε σχέση µε την OWL-S. Η WSMO ορίζει τον 

εννοιολογικό χώρο µέσα στον οποίο θα δηµιουργηθούν οι οντολογίες και όχι αυτές 

τις οντολογίες καθαυτές όπως στην  OWL-S. Η πρωτοβουλία της WSMO υπόσχεται 

τη έκδοση πλήρων εργαλείων λογισµικού αλλά µέχρι στιγµής υπάρχουν ακόµα 

µεγάλα τµήµατα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Το τοπίο στον χώρο του Σηµασιολογικού Ιστού αναµένεται να ξεκαθαρίσει µέσα στα 

επόµενα χρόνια, καθώς θα αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση οντολογιών στους 

δικτυακούς τόπους. Η παρούσα εργασία έδωσε ένα στιγµιότυπο της σηµερινής 

συγκυρίας.  
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