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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στη σημερινή πραγματικότητα, δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για διαχείρηση της
πληροφορίας, άνθρωποι, οργανισμοί και προγράμματα πρέπει να επικοινωνούν
μεταξύ τους.
Οι διαφορετικές ανάγκες και το διαφορετικό υπόβαθρο οδηγούν σε αποκλίνουσες
οπτικές γωνίες και παραδοχές για πράγματα που στην ουσία είναι ίδια μεταξύ τους.
Η έλλειψη κοινής αντίληψης οδηγεί σε προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ
ανθρώπων και οργανισμών, σε δυσκολίες στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και
κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των προδιαγραφών των συστημάτων.
Οι ανομοιόμορφες μέθοδοι μοντελοποίησης, οι γλώσσες και τα εργαλεία λογισμικού
περιορίζουν σοβαρά τη δια-λειτουργικότητα, την επαναχρησιμοποίηση και το
διαμοιρασμό εφαρμογών.
Η λύση στα παραπάνω προβλήματα είναι η εξάλειψη ή η μείωση της σύγχυσης
σχετικά με τις έννοιες και τους όρους και τελικά η απόκτηση κοινής αντίληψης. Αυτή η
κοινή αντίληψη μπορεί να αποτελέσει το ενοποιητικό πλαίσιο ανάμεσα στις
διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συμβάλει στην βελτίωση της επικοινωνίας, της
δια-λειτουργικότητας, και να οδηγήσει σε πλεονεκτήματα αναφορικά με την μηχανική
των συστημάτων παρέχοντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, βελτιώνοντας την
αξιοπιστία, και διευκολύνοντας την ανάπτυξη προδιαγραφών.
Αναφερόμαστε στην έννοια της οντολογίας η οποία αποτελεί μια τυπική (formal),
κατηγορηματική (explicit) προδιαγραφή μιας διαμοιρασμένης (shared) εννοιολογικής
αναπαράστασης (conceptualization). (Thomas R. Gruber, 1993).
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των οντολογιών είναι ότι διευκολύνουν την
επικοινωνία ανθρώπων και υπολογιστικών συστημάτων, καθώς αποτελούν μέσο
κοινής πρόσβασης στην πληροφορία και προωθούν την κοινή κατανόηση εννοιών
και όρων. Οι οντολογίες ως μέσο κοινής πρόσβασης στην πληροφορία, την
καθιστούν εύληπτη παρέχοντας είτε την επίσημη έκφραση ενός τρόπου αντίληψης
και κατανόησης των όρων ενός γνωστικού πεδίου, είτε τη χαρτογράφηση μεταξύ
όρων διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Η δέσμευση, επομένως, σε μία κοινή
οντολογία αποτελεί εγγύηση συνέπειας και επιτυχίας σε συνεργατικές προσπάθειες
ανθρώπων και εφαρμογών (Thomas R. Gruber, 1993), καθώς η κοινή κατανόηση
όρων έχει εξασφαλιστεί. Με αυτόν τον τρόπο οι οντολογίες συντελούν στην
επαναχρησιμοποίηση πόρων γνώσης, στη διαλειτουργικότητα και στη συνεργασία
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μεταξύ ανθρώπων ή/και ποικίλων υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών
τους.
Οι οντολογίες ως σαφείς προσδιορισμοί εννοιολογικών συλλογισμών στηρίζονται στη
λογική και για αυτό η ανάπτυξή τους θυμίζει ανάλογες λογικές και μη-υπολογιστικές
διεργασίες. Η λογική τους βάση, σε συνδυασμό με την κοινή κατανόησή τους από
ανθρώπους και υπολογιστικά συστήματα, καθιστά δυνατούς λεπτομερείς, ακριβείς
και συνεπείς διαχωρισμούς ανάμεσα σε έννοιες, όρους, ιδιότητες και σχέσεις. Οι
οντολογίες υποστηρίζουν την εκτέλεση αυτόματων συλλογισμών, την εξαγωγή
συμπερασμάτων και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη “νοημόνων” εφαρμογών, όπως η
σημασιολογική αναζήτηση πληροφοριών, τα προγράμματα-πράκτορες (agents) και η
υποστήριξη αποφάσεων.
Μέσα από αυτή την εργασία θα προσεγγίσουμε την έννοια των οντολογιών και θα
εξετάσουμε μερικά είδη Οντολογιών παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μια υφιστάμενη
κατηγοριοποίηση. Θα αναφερθούμε σε γλώσσες αναπαράστασης Οντολογιών,
αναλύοντας συνοπτικά τις σημαντικότερες από αυτές. Θα αναφέρουμε και θα
περιγράψουμε

συνοπτικά

μερικά εργαλεία κατασκευής οντολογιών δίνοντας

μεγαλύτερη έμφαση στο λογισμικό PROTÉGÉ 2000.
Επιπλέον θα θίξουμε θέματα που αφορούν την μηχανική οντολογιών και θα
παρουσιάσουμε συνοπτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης Οντολογιών. Παράλληλα, θα
αναλύσουμε σε θεωρητικό επίπεδο τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας οντολογίας
μέσα από ένα υπαρκτό παράδειγμα και θα σημειώσουμε τα σημαντικότερα σημεία
που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας μηχανικός.
Τέλος θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε την ανάπτυξη μιας οντολογίας που
πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον του λογισμικού PROTÉGÉ για τις ανάγκες της
παρούσας διπλωματικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ
1.1 Εισαγωγή
Οντολογία είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας που διαπραγματεύεται με τη φύση και
την οργάνωση στοιχείων της «ύπαρξης». Ο όρος οντολογία πρωτοπαρουσιάστηκε
από τον Αριστοτέλη στο έργο του Μετά Τα Φυσικά. Σε γενικές γραμμές η οντολογία,
εννοιολογικά αναφέρεται στο λόγο περί του όντος ή στην επιστήμη του όντος,
προσπαθώντας να απαντήσει σε ερωτήματα όπως «τι είναι η ύπαρξη» και «ποια
είναι τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των όντων».
Στα πρόσφατα χρόνια, η έννοια της οντολογίας κέντρισε το ενδιαφέρον της
επιστήμης των υπολογιστών. Οι οντολογίες, στην επιστήμη των υπολογιστών,
αναφέρονται κυρίως σε ένα επεξεργασμένο «κατασκεύασμα» που αποτελείται από
ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη
πραγματικότητα. Οι οντολογίες, απαρτίζονται από μια ομάδα από κατηγορηματικές
υποθέσεις που σχετίζονται με την προοριζόμενη χρήση του λεξιλογίου.
Ένας επιστημονικός ορισμός που δόθηκε από τον Gruber το 1993 αναφέρει πως «Η
οντολογία

είναι

ένας

τυπικός,

σαφής

προσδιορισμός

μιας

διαμοιρασμένης

εννοιολογικής αναπαράστασης». Ο Fensel (2001), επιχειρώντας να αναλύσει αυτόν
το σύνθετο εννοιολογικά ορισμό, αναγνωρίζει τις τέσσερις βασικές έννοιες που
εμπλέκονται:

ένα

«εννοιολογική

αφηρημένο

αναπαράσταση»,

μοντέλο
μια

ενός

φαινομένου

ακριβής,

που

μαθηματικά,

ορίζεται

περιγραφή

ως
που

υποδηλώνει ο όρος «τυπικός», η ακρίβεια των εννοιών και των εμφανώς ορισμένων
σχέσεών τους, που εκφράζονται με τον όρο «σαφής» και η ύπαρξη μιας συμφωνίας
μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν τις οντολογίες, που υποδηλώνεται με τον όρο
«διαμοιρασμένη».
Μία οντολογία καθορίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και
αναπαράσταση ενός γνωστικού πεδίου. Περιλαμβάνει σε μορφή κατανοητή και
επεξεργάσιμη από Η/Υ ορισμούς βασικών εννοιών ενός πεδίου και τις σχέσεις
μεταξύ αυτών των όρων (Jeff Heflin, 2004). Διαφοροποιείται από την ταξινομία,
καθώς εκτός από την παρουσίαση μιας ιεραρχικής παρουσίασης (σχέση γονέαπαιδιού) των όρων του ελεγχόμενου λεξιλογίου, η οντολογία αποδίδει τις μεταξύ τους
σχέσεις, τις ιδιότητές τους, κανόνες σχετικά με τις ιδιότητες και κανόνες που
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι έννοιες σε συσχετισμούς. Η
δυνατότητα

επίσημης

αναπαράστασης

γνώσης

σε

μορφή

κατανοητή

από

ανθρώπους και από υπολογιστικά συστήματα διευκολύνει την ανάπτυξη λογισμικού,
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προωθεί την επικοινωνία και υποστηρίζει τη δημιουργία προηγμένων “νοημόνων”
εφαρμογών.
Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση γνώσης έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας για τις επιχειρήσεις. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα προϊόντων, η
παγκοσμιοποίηση, ο προσανατολισμός πελατών, είναι εξελίξεις που ζητούν μια πιο
λεπτομερή και συστηματική διαχείριση της γνώσης - μέσα σε μια επιχείρηση και
μεταξύ διάφορων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η διαχείριση γνώσης
είναι ένα σημαντικό ζήτημα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την
επιχειρηματική οργάνωση και τον επιχειρηματικό πολιτισμό και η επιστήμη της
πληροφορικής είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε πολλά θέματα σχετικά με αυτό το
ζήτημα. Κατά συνέπεια, η διαχείριση γνώσης είναι ένα εγγενώς διεπιστημονικό θέμα.
Η διαχείριση γνώσης που υποστηρίζεται από την πληροφορική χτίζεται γύρω από
κάποια οργανωτική δομή που διαχωρίζει την ανεπίσημη, ημιεπίσημη και επίσημη
γνώση

προκειμένου

να

διευκολυνθεί

η

πρόσβαση,

η

διανομή

και

η

επαναχρησιμοποίηση της από τα μέλη κάποιου οργανισμού για την υποστήριξη
μεμονωμένων ή συλλογικών εργασιών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η γνώση πρέπει να
διαμορφωθεί, να δομηθεί κατάλληλα και να διασυνδεθεί για την υποστήριξη της
ευέλικτης ολοκλήρωσής της και της εξατομικευμένης παρουσίασής της στον τελικό
ενδιαφερόμενο.
Εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως άνθρωποι, οργανισμοί
και προγράμματα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εκτός αυτού οι διαφορετικές
ανάγκες και το διαφορετικό υπόβαθρο οδηγούν σε αποκλίνουσες οπτικές γωνίες και
παραδοχές για πράγματα που στην ουσία είναι ίδια μεταξύ τους. Η έλλειψη κοινής
αντίληψης οδηγεί σε προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και
οργανισμών καθώς και σε δυσκολίες στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και κατά
συνέπεια στην ανάπτυξη των προδιαγραφών των συστημάτων.
Οι ανομοιόμορφες μέθοδοι μοντελοποίησης, οι γλώσσες και τα εργαλεία λογισμικού
περιορίζουν σοβαρά τη δια-λειτουργικότητα, την επαναχρησιμοποίηση και το
διαμοιρασμό εφαρμογών.
Οι οντολογίες δείχνουν να είναι η λύση σε αυτά τα προβλήματα παρέχοντας μια
επίσημη αντίληψη ενός συγκεκριμένου τομέα που διαμοιράζεται από μια ομάδα
ανθρώπων σε έναν οργανισμό.
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Η διαχείριση γνώσης είναι μια διαδικασία που δεν στηρίζεται μόνο από την
τεχνολογία της πληροφορικής. Ως εκ τούτου, κάποιος πρέπει να κρατήσει την
ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης προσέγγισης και των αυτοματοποιημένων
λύσεων πληροφορικής. Αυτή η εξισορρόπηση διαχωρίζει τη διαχείριση γνώσης από
τα παραδοσιακά βασισμένα στη γνώση συστήματα.
Σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την έννοια και το ρόλο των Οντολογιών στη
σημερινή πραγματικότητα, αναφέρουμε τον παγκόσμιο ιστό ως μια εφαρμογή των
οντολογιών.
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και η έρευνα των οντολογιών έχει μεταφερθεί από τα
εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης προς τους υπολογιστές των μηχανικών ανάπτυξης
δικτυακών τόπων. Οι οντολογίες σαν τεχνολογία έχουν γίνει πια κοινές στον
παγκόσμιο Ιστό. Οι οντολογίες στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web)
χρησιμοποιούνται από τους ιστοχώρους για την ταξινόμηση δικτυακών τόπων, όπως
το Yahoo και Google, καθώς για τις κατηγοριοποιήσεις διαφόρων προς πώληση
προϊόντων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, σε διάφορα
ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Amazon.com, κ.α.
Μια οντολογία καθορίζει ένα κοινό λεξιλόγιο που αφορά κάποιο πεδίο γνώσης, ώστε
οι ερευνητές να μπορέσουν να μοιραστούν τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε γενικές
γραμμές περιλαμβάνει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του πεδίου γνώσης και
τις σχέσεις μεταξύ τους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ανάπτυξη και χρήση οντολογιών. Ένας από αυτούς
είναι για να επιτευχθεί η από κοινού κατανόηση της δομής των πληροφοριών μεταξύ
των ανθρώπων ή πρακτόρων λογισμικού (software agents). Ας υποθέσουμε ότι
διαφορετικοί δικτυακοί τόποι περιέχουν ιατρικές πληροφορίες ή παρέχουν ιατρικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Εάν αυτοί οι δικτυακοί τόποι μοιράζονται και
δημοσιεύουν την ίδια ελλοχεύουσα οντολογία των όρων που χρησιμοποιούν, οι
πράκτορες υπολογιστών μπορούν να αθροίσουν, αφαιρέσουν και τελικά να
εξαγάγουν τις πληροφορίες από αυτές τις διαφορετικές περιοχές. Οι πράκτορες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες ως απαντήσεις στις ερωτήσεις
χρηστών ή να τις χρησιμοποιήσουν ως δεδομένα εισόδου σε άλλες εφαρμογές.
Επιπροσθέτως, με τη χρήση οντολογιών επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση της
γνώσης διαφόρων πεδίων γνώσης. Η διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης της
γνώσης από τα πεδία γνώσης ήταν μια από τις κατευθυντήριες δυνάμεις πίσω από
το πρόσφατο κύμα στην έρευνα των οντολογιών. Εάν μια ομάδα ερευνητών
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αναπτύσσει μια συγκεκριμένη οντολογία λεπτομερώς, άλλοι ερευνητές μπορούν
απλά να την επαναχρησιμοποιήσουν για τα πεδία γνώσεων των δικών τους
εφαρμογών.
Επιπλέον, εάν πρέπει να αναπτύξουμε μια μεγάλη οντολογία, μπορούμε να
συνενώσουμε διάφορες υπάρχουσες οντολογίες, περιγράφοντας τα μέρη του πεδίου
γνώσης που διαπραγματευόμαστε. Μπορούμε επίσης να επαναχρησιμοποιήσουμε
μια γενική οντολογία και να την επεκτείνουμε ή να την εξειδικεύσουμε για να
περιγράψουμε το πεδίο γνώσης του ενδιαφέροντός μας.
Ο διαχωρισμός, του πεδίου γνώσης από τη λειτουργική γνώση, είναι μια άλλη κοινή
χρήση των οντολογιών. Μπορούμε να περιγράψουμε μια στοιχειώδη διεργασία για τη
σύνθεση

ενός

προϊόντος

από

κάποια

συστατικά

σύμφωνα

με

δεδομένες

προδιαγραφές και να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα που να εκτελεί αυτή την
ανεξάρτητη διαδικασία διαμόρφωσης των προϊόντων. Μπορούμε έπειτα να
αναπτύξουμε

μια

οντολογία

που

περιλαμβάνει

εξαρτήματα

ηλεκτρονικών

υπολογιστών και των χαρακτηριστικών τους και να εφαρμόσουμε κάποιον αλγόριθμο
για την κατ’ απαίτηση αυτοματοποιημένη σύνθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο αλγόριθμο για να διαμορφώσουμε,
παραδείγματος χάριν, ανελκυστήρες αντί για ηλεκτρονικούς υπολογιστές εάν
τροφοδοτήσουμε στον αλγόριθμο μια οντολογία εξαρτημάτων ανελκυστήρων.
Με τις οντολογίες μπορούμε να δημιουργήσουμε κατηγορηματικές υποθέσεις για
κάθε γνωστικό τομέα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να αλλάξει κάποια από τις υποθέσεις,
εφόσον αλλάξει η γνώση που έχουμε για το πεδίο γνώσης αυτό, να μπορεί να
υλοποιηθεί πολύ εύκολα η αλλαγή αυτή. Επιπλέον, βοηθούν το νέο χρήστη με
περιορισμένη γνώση, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί ευκολότερα και με σαφήνεια
την έννοια και τη σημασία των όρων του πεδίου γνώσης.
Με τις οντολογίες επιτυγχάνεται η ανάλυση κάποιου πεδίου γνώσης. Η ανάλυση της
γνώσης διαφόρων πεδίων είναι δυνατή μόλις γίνουν γνωστές οι προδιαγραφές των
όρων που περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο γνώσης. Συχνά η δημιουργία μιας
οντολογίας ενός πεδίου γνώσης δεν είναι ο αυτοσκοπός. Η ανάπτυξη μιας
οντολογίας είναι μια διαδικασία παρόμοια με τη διαδικασία καθορισμού ενός συνόλου
δεδομένων και της δομής τους ώστε να χρησιμοποιηθούν από κάποια προγράμματα.
Οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, οι εφαρμογές, και οι πράκτορες λογισμικού
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χρησιμοποιούν τις οντολογίες και τις βάσεις γνώσεων που χτίζονται από τις
οντολογίες ως δεδομένα.
Παραδείγματος χάριν, ας υποθέσουμε ότι αναπτύσσουμε μια οντολογία του κρασιού
και των τροφίμων και τους κατάλληλους συνδυασμούς κρασιού με τα γεύματα. Αυτή
η οντολογία μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί ως βάση για πληθώρα εφαρμογών σε
μια ομάδα λογισμικού που αφορά αλυσίδες εστιατορίων. Μια εφαρμογή θα μπορούσε
να δημιουργήσει προτάσεις κρασιού ανάλογα με τις προτιμήσεις φαγητού, ή ακόμα
και να απαντά στις διάφορες ερωτήσεις των πελατών του εστιατορίου, όπως θα
έκανε ένας πραγματικός σερβιτόρος.
Η βιβλιογραφία της επιστήμης της Τεχνητής Νοημοσύνης

περιέχει πολλούς

ορισμούς για τις οντολογίες, όμως πολλοί από αυτούς έρχονται σε αντίθεση ο ένας
με τον άλλο. Προσπαθώντας να δώσουμε κάπως πιο συγκεκριμένα τον ορισμό της
οντολογίας θα μπορούσαμε να πούμε πως μια οντολογία είναι μια επίσημη και
κατηγορηματική περιγραφή εννοιών (κλάσεις - classes) σε ένα πεδίο γνώσης, όπου
οι ιδιότητες της κάθε έννοιας περιγράφουν τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της έννοιας (επονομαζόμενες ιδιότητες – slots ή μερικές φορές αποκαλούμενες ως
ρόλοι ή ιδιότητες), και περιορισμούς στις ιδιότητες (απόψεις – facets ή μερικές φορές
αποκαλούμενες ως περιορισμοί ρόλου). Μια οντολογία μαζί με ένα σύνολο
μεμονωμένων οντοτήτων (instances) κλάσεων αποτελεί μια βάση γνώσεων. Στην
πραγματικότητα, υπάρχει μια λεπτή γραμμή που διαχωρίζει την έννοια της
οντολογίας με την βάση γνώσεων.
Οι περισσότερες οντολογίες εστιάζονται στις κλάσεις. Οι κλάσεις περιγράφουν τις
έννοιες σε ένα πεδίο γνώσης. Παραδείγματος χάριν, μια κλάση των κρασιών
αντιπροσωπεύει όλα τα κρασιά. Συγκεκριμένα κρασιά είναι στιγμιότυπα (instances)
αυτής της κλάσης. Μια κλάση μπορεί να έχει υποκατηγορίες (subclasses) που
αντιπροσωπεύουν τις έννοιες που είναι πιο συγκεκριμένες από τις υπερκλάσεις
(superclasses). Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να διαιρέσουμε την κλάση όλων
των κρασιών σε κόκκινα, λευκά και ροζέ κρασιά. Εναλλακτικά, μπορούμε να
διαιρέσουμε μια κλάση όλων των κρασιών σε αφρίζοντα και μη αφρίζοντα κρασιά.
Οι ιδιότητες (slots) περιγράφουν τις ιδιότητες των κλάσεων (classes) και των
οντοτήτων (instances). Το κρασί Chateau Lafite Rothschild Pauillac έχει ένα πλήρες
σώμα και παράγεται από την οινοποιία Chateau Lafite Rothschild. Έχουμε δύο
ιδιότητες (slots) περιγράφοντας το κρασί σε αυτό το παράδειγμα: την ιδιότητα του
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σώματος που έχει τιμή “πλήρης” και την ιδιότητα του κατασκευαστή που έχει τιμή την
οινοποιία “Chateau Lafite Rothschild”.
Στο επίπεδο κλάσης, μπορούμε να πούμε ότι οι οντότητες (instances) της κλάσης του
κρασιού θα έχουν τις ιδιότητες που περιγράφουν τη γεύση, σώμα, επίπεδο ζάχαρης,
και τον κατασκευαστή του κρασιού.
Όλες οι οντότητες της κλάσης του κρασιού, και η υποκλάση “Pauillac”, έχουν μια
ιδιότητα (slot) τον “κατασκευαστή”, η τιμή του οποίου είναι μια οντότητα της κλάσης
“οινοποιία”. Όλες οι οντότητες της κλάσης “οινοποιία” έχουν την ιδιότητα “παράγουν”
που αναφέρεται σε όλα τα κρασιά (οντότητες της κλάσης “κρασιού” και των
υποκατηγοριών του) που η οινοποιία παράγει.
Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη μιας οντολογίας περιλαμβάνει:
o

Καθορισμό των κλάσεων στην οντολογία.

o

Τακτοποίηση των κλάσεων σε μια ταξινομική ιεραρχία (υποκλάσεων υπερκλάσεων).

o

Καθορισμό των ιδιοτήτων (slots) και περιγραφή των επιτρεπόμενων τιμών για
αυτές τις ιδιότητες.

o

Τη συμπλήρωση των τιμών για τις ιδιότητες των οντοτήτων.

Μπορούμε έπειτα να δημιουργήσουμε μια βάση γνώσεων με τον καθορισμό των
μεμονωμένων

οντοτήτων

αυτών

των

κλάσεων

και

συμπληρώνοντας

τις

συγκεκριμένες τιμές των ιδιοτήτων καθώς και τους πρόσθετους περιορισμούς τους.

1.2 Είδη οντολογιών – Κατηγοριοποίηση
Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης για τις
οντολογίες. Ένα σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το θέμα της σύλληψης ως
βασικό κριτήριο, έχει προταθεί από τον Guarino
το 1998. Ο Guarino προτείνει την ανάπτυξη των
διαφορετικών ειδών οντολογιών σύμφωνα με το
επίπεδο γενικότητάς τους όπως φαίνεται στο
παραπλήσιο σχήμα.

Τα ακόλουθα διαφορετικά είδη οντολογιών μπορούν να διακριθούν ως εξής:
o

Οι Top Level Ontologies (υψηλού επιπέδου οντολογίες) περιγράφουν τις
πολύ γενικές έννοιες όπως το διάστημα, το χρόνο, το γεγονός, οι οποίες ως
έννοιες είναι ανεξάρτητες από ένα ιδιαίτερο πρόβλημα ή ένα τομέα. Φαίνεται
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o

Οι Domain Ontologies (οντολογίες τομέων) περιγράφουν το λεξιλόγιο
σχετικό με ένα συγκεκριμένο τομέα εξειδικεύοντας τις έννοιες που
παρουσιάζονται στις Top Level Ontologies.

o

Οι Task Ontologies (οντολογίες διεργασιών) περιγράφουν το λεξιλόγιο
σχετικό με μια στοιχειώδη εργασία ή μια δραστηριότητα εξειδικεύοντας τις
έννοιες που παρουσιάζονται στις Top Level Ontologies.

o

Οι

Application

συγκεκριμένες

Ontologies

οντολογίες.

(οντολογίες

Οι

έννοιες

εφαρμογών)
στις

είναι

οντολογίες

οι

πιο

εφαρμογών

αντιστοιχούν συχνά στους ρόλους που διαδραματίζονται από τις οντότητες
τομέων εκτελώντας μια ορισμένη δραστηριότητα.
Οι Gomez-Perez και Benjamins (1999) ταξινομούν τις οντολογίες ως ακολούθως:
o

Οντολογίες

αναπαράστασης

γνώσης

(knowledge

representation

ontologies): παρέχουν οντότητες αναπαράστασης χωρίς να προσδιορίζουν τι
συγκεκριμένο αναπαριστούν.
o

Γενικές ή κοινές οντολογίες (general/ common ontologies): στοχεύουν στο
να αποτυπώσουν γενική γνώση γύρω από τον κόσμο, παρέχοντας βασικές
έννοιες όπως ο χρόνος, ο χώρος, τα συμβάντα κλπ.

o

Οντολογίες ανώτερου επιπέδου (top-level ontologies): παρέχουν γενικές
έννοιες κάτω από τις οποίες συσχετίζονται όλοι οι όροι σε ήδη υπάρχουσες
οντολογίες.

o

Οντολογίες μεταδεδομένων (metadata ontologies): παρέχουν ένα λεξιλόγιο
για την περιγραφή του περιεχομένου πληροφορίας, η οποία είναι ηλεκτρονικά
διαθέσιμη.

o

Οντολογίες πεδίου ορισμού (domain ontologies): αναπαριστούν γνώση
γύρω από ένα συγκεκριμένο πεδίο, π.χ. ιατρική κλπ.

o

Οντολογίες μεθοδολογίας ή εργασιών (method or task ontologies):
παρέχουν όρους που αναφέρονται σε συγκεκριμένες εργασίες, π.χ. διάγνωση
κλπ.

Μία

οντολογία,

σύμφωνα

με

το

βαθμό

της

τυπικότητας

(formality)

αναπαράστασής της, μπορεί να είναι:

o

Άτυπη (highly informal), εκφρασμένη δηλαδή σε μια φυσική γλώσσα.
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της

o

Ήμι-άτυπη

(semi-informal),

για

παράδειγμα

διατυπωμένη

σε

ένα

περιορισμένο και δομημένο υποσύνολο κάποιας φυσικής γλώσσας.
o

Ημι-τυπική (semi-formal), διατυπωμένη σε μια τεχνητή και αυστηρά ορισμένη
γλώσσα.

o

Αυστηρά

τυπική

(rigorously

formal):

ορισμοί

όρων

με

αυστηρή

σημασιολογία, θεωρήματα και αποδείξεις ιδιοτήτων.

1.3 Γλώσσες αναπαράστασης Οντολογιών
Οι οντολογίες εκφράζονται συνήθως με μια γλώσσα βασισμένη στην λογική (logicbased language), έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν λεπτομερείς, ακριβείς, συνεπείς,
ορθές, και εκφραστικές διακρίσεις μεταξύ των τάξεων, των ιδιοτήτων, και των
σχέσεων.

Κάποια

εργαλεία

οντολογιών

μπορούν

αυτόματα

να

εκτελέσουν

συλλογισμό (reasoning) χρησιμοποιώντας τις οντολογίες, και να παρέχουν έτσι
προηγμένες υπηρεσίες σε ευφυείς εφαρμογές όπως είναι οι: μηχανές εννοιολογικής /
σημασιολογικής αναζήτησης και ανάκτησης, πράκτορες (software agents), μηχανές
υποστήριξης αποφάσεων (decision support), μηχανές ομιλίας και κατανόησης
φυσικής γλώσσας, μηχανές διαχείρισης γνώσης, ευφυείς βάσεις δεδομένων, και
μηχανές ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η χρήση των οντολογιών αποτελεί για τον αναδυόμενο Σημασιολογικό Ιστό έναν
τρόπο αναπαράστασης της σημασιολογίας των εγγράφων έτσι ώστε να είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθούν από τις εφαρμογές Ιστού και τους ευφυείς πράκτορες.
Η αρχιτεκτονική του σημασιολογικού ιστού συνίσταται στα παρακάτω τρία επίπεδα:
1. The metadata layer (Το επίπεδο μεταδεδομένων): Το μοντέλο δεδομένων σε αυτό
το επίπεδο περιέχει κυρίως τις έννοιες πόροι και ιδιότητες. Η γλώσσα RDF
(Resource Description Framework) είναι το επικρατέστερο μοντέλο δεδομένων για
αυτό το επίπεδο.
2. The schema layer (το επίπεδο σχημάτων): Σε αυτό το επίπεδο εισάγονται
γλώσσες οντολογιών για τον ιστό που ορίζουν ιεραρχικές περιγραφές εννοιών και
ιδιοτήτων. Το RDFS (Resource Description Framework Schema) είναι το
επικρατέστερο υποψήφιο σχήμα γι αυτό το επίπεδο.
3. The logical layer (το λογικό επίπεδο): Που αποτελείται από πιο ισχυρές γλώσσες
οντολογιών. Αυτές οι γλώσσες προσφέρουν ένα μεγαλύτερο σύνολο από
διαμορφωμένες αρχές που μπορούν να χαρτογραφηθούν στις γνωστές εκφραστικές
λογικές περιγραφής. Εδώ η OIL (Ontology Inference Layer, 2000) και η DAML-OIL
(Darpa Agent Markup Language-Ontology Inference Layer, 2001) ήταν οι δύο
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επικρατέστερες γλώσσες. Πλέον ο W3C προτείνει την OWL Web Ontology Language
ως επίσημη γλώσσα οντολογιών.
Γενικά οι γλώσσες αναπαράστασης Οντολογιών θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε
τρεις κατηγορίες:
1. Παραδοσιακές γλώσσες
o

Κατηγορηματικής λογικής πρώτης τάξης (βλ. Prolog)

o

Λογική πλαισίων (Frame-based logic)

o

Περιγραφική λογική (Description logic)

o

Παραδείγματα: Carin, Flogic, Loom, OCML, Ontolingua

2. Web-based γλώσσες
o

Η σύνταξή τους βασίζεται στην XML

3. Γλώσσες που αναπτύχθηκαν για να αναπαραστήσουν συγκεκριμένες
οντολογίες και να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές
o

Παραδείγματα: CycL, GRAIL, NKRL

Οι πιο συνήθεις γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών που συναντάμε είναι οι Webbased γλώσσες και αναφέρουμε μερικές από αυτές όπως, Simple HTML ontology
extensions (SHOE), Ontology exchange language (XOL), Ontology markup language
(OML and KML), Resource description Framework schema language (RDFS),
DARPA agent markup language (DAML), Ontology interchange language (OIL),
Ontology Web Language (OWL)
Η διαφοροποίηση και ο διαχωρισμός των γλωσσών αναπαράστασης οντολογιών
βασίζεται κυρίως (α) στη σύνταξη, (β) στην ορολογία (πχ Class ή concept, Instance ή
object, Slot ή property), (γ) στην εκφραστικότητα, δηλαδή κάτι που μπορούμε να
εκφράσουμε σε μία γλώσσα δεν μπορούμε σε μία άλλη και (δ) στη σημασιολογία
καθώς η ίδια δήλωση μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές
γλώσσες.
Επιπλέον, μια γλώσσα αναπαράστασης οντολογιών καθορίζεται από κάποιους
σχεδιαστικούς στόχους που περιγράφουν τα γενικά της κίνητρα και έχουν προκύψει
από τη μελέτη διαφόρων πραγματικών περιπτώσεων χρήσης τους. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται οκτώ σχεδιαστικοί στόχοι για μια γλώσσα οντολογιών κατάλληλη για
τον Σημασιολογικό Ιστό.
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1. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των καθιερωμένων οντολογιών: Οι
οντολογίες πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμες και διαφορετικές πηγές
δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρονται στην ίδια οντολογία.
2. Δυνατότητα τροποποίησης των καθιερωμένων οντολογιών: Μια οντολογία
μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Μια πηγή δεδομένων
πρέπει να προσδιορίζει την έκδοση (version) της οντολογίας στην οποία
αναφέρεται.
3. Δυνατότητα συσχέτισης καθιερωμένων οντολογιών: Διαφορετικές οντολογίες
μπορούν να μοντελοποιούν τις ίδιες έννοιες με διαφορετικούς τρόπους. Η
γλώσσα πρέπει να παρέχει τρόπους συσχέτισης των διαφορετικών
αντιπροσωπεύσεων, επιτρέποντας έτσι την μετατροπή των δεδομένων σε
διαφορετικές οντολογίες, δημιουργώντας έναν "Ιστό οντολογιών".
4. Δυνατότητα ανίχνευσης των ασυνεπειών στις οντολογίες και στις οντότητες
(instances) που χρησιμοποιούνται:

Διαφορετικές οντολογίες ή πηγές

δεδομένων μπορούν να είναι αντιφατικές.
5. Εξισορρόπηση της εκφραστικότητας και της ικανότητας κλιμάκωσης κατά την
δημιουργία οντολογιών: Η γλώσσα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει ένα
ευρύ φάσμα γνώσης, αλλά πρέπει επίσης να παρέχει αποδοτικά μέσα για την
λογική επεξεργασία της.
6. Αποφυγή της περιττής πολυπλοκότητας που μπορεί να αποθαρρύνει τη
διαδεδομένη υιοθέτηση της γλώσσας: Η γλώσσα πρέπει να είναι εύκολη στην
εκμάθησή της και να περιέχει σαφείς έννοιες και σημασία.
7. Διατήρηση της συμβατότητας με άλλα πρότυπα: Η γλώσσα πρέπει να είναι
συμβατή με άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως στον Ιστό και με
τα βιομηχανικά πρότυπα.
8. Υποστήριξη της διεθνοποίησης (internationalization): Η γλώσσα πρέπει να
υποστηρίζει την ανάπτυξη πολύγλωσσων οντολογιών, και να παρέχει
ενδεχομένως διαφορετικές απόψεις οντολογιών που να είναι κατάλληλες για
διαφορετικούς πολιτισμούς.
Ακολούθως περιγράφουμε μερικές από τις βασικότερες γλώσσες αναπαράστασης
οντολογιών το σχήμα XML, το σχήμα RDF και RDFS, DAML-OIL, και OWL.
1.3.1 Σχήμα XML. Για να κυριολεκτήσουμε, το σχήμα XML είναι μια σημασιολογική
γλώσσα σήμανσης για τα στοιχεία Ιστού. Οι συμβατοί με τη βάση δεδομένων τύποι
δεδομένων που υποστηρίζονται από το XML σχήμα παρέχουν έναν τρόπο να
διευκρινιστεί ένα ιεραρχικό μοντέλο. Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένα ρητό

Σελίδα 15 από 90

κατασκεύασμα για τον καθορισμό των κλάσεων και των ιδιοτήτων στο XML σχήμα,
επομένως οι ασάφειες μπορούν να προκύψουν κατά την αντιστοίχηση (mapping)
ενός βασισμένου σε XML μοντέλου δεδομένων σε ένα σημασιολογικό μοντέλο.
1.3.2 RDF και RDFS. Το RDF (πλαίσιο περιγραφής πόρων) είναι ένα μοντέλο
δεδομένων που αναπτύχθηκε από το W3C για την περιγραφή των πηγών του Ιστού.
Το RDF επιτρέπει την προδιαγραφή της σημασιολογίας των δεδομένων με έναν
τυποποιημένο, διαλειτουργικό τρόπο. Στο RDF, ένα ζευγάρι των πηγών (κόμβοι) που
συνδέονται με μια ιδιότητα (άκρη) διαμορφώνει μια δήλωση: (πηγή, ιδιότητα, αξία).
Το RDFS (RDF σχήμα) είναι μια γλώσσα περιγραφής των λεξιλογίων των RDF
δεδομένων από την άποψη των πρωτόγονων στοιχείων όπως τα rdfs:Κλάση,
rdf:Ιδιότητα, rdfs:περιοχή, και rdfs:σειρά. Με άλλα λόγια, το RDFS χρησιμοποιείται για
να καθορίσει τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων και των πόρων.
1.3.3 DAML+OIL. Η DAML-OIL (γλώσσα σήμανσης πρακτόρων DARPA – γλώσσα
διεπαφών οντολογίας) είναι μια βασισμένη σε πλήρη-fledgedWeb γλώσσα
οντολογίας που αναπτύχθηκε πάνω από RDFS.7, που χαρακτηρίζει μια βασισμένη
σε XML σύνταξη και μια αρχιτεκτονική σε στρώσεις. Η DAML-OIL παρέχει τους
πρωτόγονους μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται συνήθως σε βασισμένες σε
πλαίσιο

προσεγγίσεις

στην

εφαρμοσμένη

μηχανική

οντολογίας

(ontology

engineering), και την επίσημη υποστήριξη σημασιολογίας και συλλογισμού που
βρίσκεται σε προσεγγίσεις λογικής περιγραφής. Ενσωματώνει επίσης τους τύπους
δεδομένων σχημάτων XML για τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα σε XML.
1.3.4 OWL. Η OWL (Web Ontology Language - γλώσσα οντολογίας Ιστού) είναι μια
σημασιολογική γλώσσα σήμανσης για την έκδοση και το διαμοιρασμό οντολογιών
στον Ιστό. Αναπτύχθηκε ως μία επέκταση λεξιλογίου του RDF και προέρχεται από τη
DAML+OIL. Άλλες γλώσσες οντολογίας είναι οι SHOE (Simple HTML Ontology
Extensions), η XOL (Ontology Exchange Language - γλώσσα ανταλλαγής
οντολογίας), και η UML (Unified Modeling Language - ενοποιημένη γλώσσα
διαμόρφωσης). Μεταξύ όλων αυτών των γλωσσών οντολογίας, ενδιαφερόμαστε για
το σχήμα XML και το RDFS για τους ιδιαίτερους ρόλους τους στην ολοκλήρωση
δεδομένων και το «σημασιολογικό Ιστό». Πιο συγκεκριμένα, το σχήμα XML και το
RDFS χρησιμοποιούν την ίδια σύνταξη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μοντελοποίηση δεδομένων και την αντιπροσώπευση οντολογίας. Αλλά έχουν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους υπό την έννοια ότι τα XML δεδομένα
έχουν δομή εγγράφου (document structure) από άποψη των φωλιασμένων στοιχείων
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σε ένα μεμονωμένο έγγραφο XML, ενώ τα RDF δεδομένα έχουν δομή περιοχής
(domain structure) διαμορφωμένη από τις έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών.

1.4 Παρουσίαση εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε τα αντιπροσωπευτικότερα περιβάλλοντα
μηχανικής οντολογιών, που είναι διαθέσιμα για χρήση και αξιολόγηση. Προϋπόθεση
για να θεωρηθεί μία μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών ολοκληρωμένη είναι η
υποστήριξή της από σύνολο εργαλείων που το καθένα σχετίζεται με κάθε μια από τις
διαδικασίες του κύκλου ζωής των οντολογιών. Σε αυτή τη παράγραφο θα
περιγράψουμε τα σημαντικότερα περιβάλλοντα που ενσωματώνουν εργαλεία για το
χτίσιμο των οντολογιών.
1.4.1 Ontolingua Server
Το

περιβάλλον

του

Ontolingua

Server

(Farquhar et al., 1996), που έχει αναπτυχθεί
(KSL group), είναι ένα σύνολο από εργαλεία και
υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη
κοινόχρηστων

οντολογιών

μεταξύ

κατανεμημένων ομάδων. Η αρχιτεκτονική του
εξυπηρετητή οντολογιών παρέχει πρόσβαση σε μία βιβλιοθήκη από οντολογίες,
μεταφραστές

γλωσσών

(Prolog,

CORBA IDL, CLIPS, Loom, κλπ.) και
ένα

περιβάλλον

εξερεύνησης

κατασκευής

και

οντολογιών.

Απομακρυσμένα

εργαλεία

επεξεργασίας οντολογιών έχουν την
δυνατότητα να διερευνήσουν και να
επεξεργαστούν οντολογίες, και επίσης
απομακρυσμένες ή τοπικές εφαρμογές
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
οποιαδήποτε

οντολογία

της

βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο OKBC (Open Knowledge Based
Connectivity) (Chaudhri et al., 1998).
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1.4.2 WebOnto
Το WebOnto (Domingue, 1998)

είναι

ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο ΚΜΙ
(Knowledge

Media

Institute)

του

Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας.
Υποστηρίζει τη συνεργατική δημιουργία,
επεξεργασία,

και

οντολογιών,

περιήγηση
οι

των
οποίες

αναπαριστάνονται

με

την

γλώσσα

μοντελοποίησης

γνώσης

OCML

(Operational Conceptual Modeling Language). Τα βασικά στοιχεία του εργαλείου
είναι: η ανάπτυξη οντολογιών μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής, η
αυτόματη δημιουργία φορμών για την επεξεργασία των οντοτήτων από τους
ορισμούς των κλάσεων, υποστήριξη μοντελοποίησης εργασιών, εξέταση των
στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη την κληρονομικότητα των ιδιοτήτων και τον έλεγχο
της συνέπειας των οντολογιών, ένα περιβάλλον διεπαφής με ερωτοαπαντήσεις, και
τέλος υποστήριξη συνεργατικής δουλειάς κατά τον σχολιασμό εγγράφων με τη χρήση
του συνοδευτικού εργαλείου Tadzebao. Ο εξυπηρετητής του WebOnto είναι ελεύθερα
διαθέσιμος για την κοινότητα της μηχανικής οντολογιών. Μία βιβλιοθήκη με πάνω
από 100 οντολογίες είναι προσβάσιμη μέσω του WebOnto.
1.4.3 OILEd
Το OILEd (Bechhofer et aΙ, 2001)
είναι ένας επεξεργαστής οντολογιών
που

αναπτύχθηκε

πανεπιστήμιο

του

από

το

Manchester

και

επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει
οντολογίες

χρησιμοποιώντας

το

πρότυπο γλώσσας DAML+OIL. Το
μοντέλο γνώσης του OILEd είναι
βασισμένο στην DAML+OIL, αν και
αυτό

επεκτείνεται

με

τη

χρήση

μοντέλου παρουσίασης που μοιάζει με πλαίσια. Έτσι το OILEd προσφέρει ένα
γνωστό, όμοιο με τα πλαίσια, τρόπο για μοντελοποίηση των οντολογιών, ενώ
παράλληλα υποστηρίζει την πλούσια εκφραστικότητα της DAML+OIL. Οι κλάσεις
ορίζονται με βάση τις υπέρ-κλάσεις τους και τους περιορισμούς των ιδιοτήτων, με
επιπρόσθετα αξιώματα να καταγράφουν περισσότερες σχέσεις όπως η σχέση
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ξενικότητας. Η βασική εργασία στην οποία
στοχεύει το OILEd είναι η επεξεργασία των
οντολογιών

σε

στιγμιότυπων,

επίπεδο
αν

κλάσεων

και

τα

και

όχι

στιγμιότυπα

υποστηρίζονται από την DAML+OIL σχέση
«one-of».

Ένα

βασικό

στοιχείο

της

συμπεριφοράς του OILEd είναι η χρήση της
συμπερασματικής μηχανής FaCT (Ηοrrοcks et aΙ, 1999) για την ταξινόμηση των
εννοιών μίας οντολογίας και για τον έλεγχο της συνέπειάς τους, μεταφράζοντας από
DAML+OIL στην γλώσσα περιγραφικής λογικής SHIQ. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να
περιγράψει τις κλάσεις της οντολογίας του και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τη
συλλογιστική μηχανή για τον έλεγχο συνέπειας και ταξινόμησης μεταξύ των κλάσεων.
1.4.4 Protégé – 2000
Το Protégé – 2000 (Νoy
et

aΙ,

2001)

είναι

το

τελευταίο από μια σειρά
εργαλείων

που

αναπτύχθηκαν

στο

πανεπιστήμιο

του

Stanford

για

εξόρυξη

γνώσης.

Σήμερα

υπάρχουν

δεκάδες

χρήστες του Protégé –
2000 ανά τον κόσμο που
χρησιμοποιούν το εργαλείο, από τη μοντελοποίηση οδηγιών πρωτοκόλλων-καρκίνου
μέχρι

την

μοντελοποίηση

σταθμών

πυρηνικής ενέργειας. Παρέχει περιβάλλον
για γραφικό σχεδιασμό οντολογιών και
περιβάλλον ανάπτυξης βάσεων γνώσης.
Βοηθάει τους μηχανικούς γνώσης και τους
ειδικούς

πεδίων

ενδιαφέροντος

να

εκτελέσουν εργασίες διαχείρισης γνώσης
(ερωτήσεις

στη

βάση

γνώσης).

Οι

δημιουργοί των οντολογιών μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε σχετική πληροφορία γρήγορα και εύκολα, και μπορούν να
χρησιμοποιήσουν απευθείας χειρισμούς για την πλοήγηση και διαχείριση μιας
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οντολογίας. Δενδροειδείς μορφές ελέγχου επιτρέπουν γρήγορη και απλή πλοήγηση
μιας ιεραρχίας κλάσεων. Χρησιμοποιεί φόρμες στο περιβάλλον διεπαφής για το
γέμισμα των ιδιοτήτων (slots) με τιμές. Το μοντέλο γνώσης του Protégé – 2000 είναι
συμβατό με το OKBC. Περιλαμβάνει υποστήριξη για κλάσεις και ιεραρχία κλάσεων με
πολλαπλή κληρονομικότητα. Σε συνδυασμό με το εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής,
δύο ακόμα σημαντικά στοιχεία ξεχωρίζουν το Protégé – 2000 από τα περισσότερα
περιβάλλοντα επεξεργασίας οντολογιών, η ικανότητα κλιμάκωσης (scalability)
δηλαδή η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων οντολογιών, και η επεκτασιμότητα
(extensibility) δηλαδή η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς τους με νέες
διαδικασίες όταν κρίνεται απαραίτητο. Οι δημιουργοί οντολογιών έχουν με επιτυχία
χρησιμοποιήσει το Protégé – 2000 για να χτίσουν και να χρησιμοποιήσουν
οντολογίες που αποτελούνται από 150,000 πλαίσια. Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει
την προσθήκη καινούργιας λειτουργικότητας φτιάχνοντας τα κατάλληλα αρθρώματα
(plugins). Για παράδειγμα, αρθρώματα υποστηρίζουν την αποθήκευση και εισαγωγή
οντολογιών στα πρότυπα RDF Schema, XML με DTD, και XML Schema, OIL,
DAML+OIL, και πρόσφατα σε μία απλή έκδοση της OWL, την OWL-Lite. Επίσης,
υπάρχοντα

αρθρώματα

υποστηρίζουν

λειτουργίες

όπως

είναι

η

γραφική

αναπαράσταση μια οντολογίας, η συγχώνευση οντολογιών, η διαχείριση εκδόσεων, η
συλλογιστική, κ.α.
Για το Protégé – 2000 θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε ακόλουθο κεφάλαιο.
1.4.5 OntoEdit
Το OntoEdit (Sure et al.,
2002) είναι ένα περιβάλλον
οντολογικής μηχανικής που
υποστηρίζει
και

την

ανάπτυξη

συντήρηση

των

οντολογιών με την χρήση
γραφικών

μέσων.

Υποστηρίζει,
δυνατόν,
ουδέτερη

όσο

είναι

μοντελοποίηση
από

γλώσσες

αναπαράστασης, για έννοιες, σχέσεις, και αξιώματα. Αρκετές γραφικές οπτικές των
δομών που περιέχονται σε μια οντολογία υποστηρίζουν την μοντελοποίηση των
διαφορετικών φάσεων του κύκλου ζωής της οντολογίας. Το εργαλείο επιτρέπει στον
χρήστη να επεξεργαστεί μία ιεραρχία από έννοιες ή κλάσεις. Μία έννοια μπορεί να
έχει πολλά ονόματα, ορίζοντας ουσιαστικά έτσι τα συνώνυμά της. Το εργαλείο είναι
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βασισμένο πάνω σε μια ευέλικτη πλατφόρμα με αρθρώματα όπως και το Protégé –
2000. Γενικά, το OntoEdit έχει παρόμοια αρχιτεκτονική, και υποστηρίζει τις ίδιες
διαδικασίες μηχανικής οντολογιών με το Protégé – 2000.
1.4.6 WebODE
Το WebODE (Αrpίrez et
al.,

2001)

είναι

ένα

περιβάλλον
οντολογικής μηχανικής
το οποίο παρέχει μια
ποικιλία από υπηρεσίες
σχετικές με οντολογίες
και

υποστηρίζει

τις

περισσότερες από τις
δραστηριότητες

που

εμπεριέχονται

στην

διαδικασία

ανάπτυξης

και χρήσης οντολογιών. Είναι φτιαγμένο πάνω σε ένα application server που
επιτρέπει μεγάλη επεκτασιμότητα και χρηστικότητα, επιτρέποντας την εύκολη
προσθήκη νέων υπηρεσιών και την χρήση των υπαρχόντων. Οι οντολογίες του
WebODE αναπαριστούνται με τη χρήση ενός πολύ εκφραστικού μοντέλου γνώσης
βασισμένο

σε

ένα

σύνολο

αναφορών

ενδιάμεσων

αναπαραστάσεων

της

μεθοδολογίας ανάπτυξης οντολογιών METHONTOLOGY (Fernandez-Lopez et αl.,
1999), που περιλαμβάνει βασικά μέρη οντολογιών όπως είναι οι έννοιες,
διαμερίσματα (partitions), διμελείς σχέσεις, προκαθορισμένες σχέσεις, στιγμιότυπα,
αξιώματα, κανόνες, σταθερές, και βιβλιογραφικές αναφορές. Οι οντολογίες στο
WebODE αποθηκεύονται μέσα σε σχεσιακή βάση. Επιπλέον παρέχεται η πρόσβαση
στις οντολογίες μέσα από μία καλά-ορισμένη προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
διεπαφή (ΑΡΙ), η οποία κάνει εύκολη την ενοποίηση με άλλα συστήματα. Οι
οντολογίες που χτίζονται με το WebODE μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε άλλα
συστήματα χρησιμοποιώντας την αυτόματη υπηρεσία εισαγωγής/εξαγωγής από και
στο πρότυπο XML, την υπηρεσία μετατροπής σε άλλα (και από άλλα) πρότυπα
ορισμού οντολογιών όπως RDF(S), OIL, DAML+OIL, CARIN και F-Logic. Η
επεξεργασία των οντολογιών στο WebODE υποστηρίζεται με τη μορφή φορμών και
με τη μορφή γραφικών αναπαραστάσεων από ένα διαχειριστή προβολών
προκαθορισμένων από τον χρήστη, ένα ελεγκτή συνέπειας, μία συλλογιστική
μηχανή, ένα κατασκευαστή αξιωμάτων, και την υπηρεσία τεκμηρίωσης. Ένα

Σελίδα 21 από 90

ενδιαφέρον και καινοτόμο χαρακτηριστικό του WebODE είναι η δυνατότητα
δημιουργίας διαφορετικών εννοιολογικών προβολών από το ίδιο εννοιολογικό
μοντέλο, που επιτρέπει την δημιουργία και αποθήκευση διαφορετικών τμημάτων μιας
οντολογίας, υπογραμμίζοντας, ή/και προσαρμόζοντας την απεικόνιση της οντολογίας
για κάθε χρήστη. Το γραφικό περιβάλλον επιτρέπει την πλοήγηση με βάση τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών που είναι ορισμένες στην οντολογία, και επίσης την
γραφική προσαρμογή των προβολών μιας οντολογίας σε σχέση με τους
επιλεγμένους τύπους των σχέσεων. Η συνεργατική επεξεργασία των οντολογιών
υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες να
καθορίζουν τον τρόπο πρόσβασής τους στις οντολογίες που αναπτύσσονται, δια
μέσου της έννοιας των ομάδων χρηστών. Οι μηχανισμοί συγχρονισμού και
κλειδώματος (locking system) επίσης επιτρέπουν πολλαπλούς χρήστες να
επεξεργάζονται την ίδια οντολογία χωρίς λάθη. Δυνατότητες ελέγχου περιορισμών
επίσης παρέχονται για περιορισμούς τύπων, περιορισμούς αριθμητικών τιμών (value
constraints), περιορισμούς αριθμού στοιχείων συνόλου (cardinality constraints), και
επιβεβαίωση συνέπειας ταξινομίας. Τέλος, η υπηρεσία συλλογιστικής του WebODE
έχει αναπτυχθεί στην γλώσσα Prolog. Ένα υποσύνολο του OKBC έχει οριστεί στην
Prolog για την χρήση του στην συλλογιστική μηχανή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ
2.1 Γενικά για την Μηχανική Οντολογιών
Γενικά δεν υπάρχει κανένας απόλυτα «σωστός» τρόπος ή μεθοδολογία για την
ανάπτυξη των οντολογιών. Στον παρόν κεφάλαιο θα διαπραγματευτούμε κάποια
γενικά ζητήματα και θα παρουσιάσουμε μια πιθανή διαδικασία για την ανάπτυξη μιας
οντολογίας. Εντούτοις στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε συνοπτικά στις
πιο σημαντικές μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών.
Στην παρούσα φάση είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε μερικούς θεμελιώδεις
κανόνες στο σχεδιασμό της οντολογίας. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να φανούν μάλλον
δογματικοί αλλά θα βοηθήσουν αρκετές φορές στο να λάβουμε κάποιες αποφάσεις
στο σχεδιασμό.
1. Δεν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος στο να διαμορφωθεί ένα πεδίο γνώσης
- υπάρχουν πάντα βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η καλύτερη λύση σχεδόν
πάντα εξαρτάται από την εφαρμογή που έχουμε κατά νου και τις επεκτάσεις
που πιθανόν συμβούν.
2. Η ανάπτυξη οντολογίας είναι απαραιτήτως μια επαναληπτική διαδικασία.
3. Οι έννοιες στην οντολογία πρέπει να είναι κοντά στα αντικείμενα (φυσικά ή
λογικά) και οι σχέσεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου πεδίο
γνώσης. Στις προτάσεις που περιγράφουν ένα πεδίο γνώσης, συνήθως, για
την περιγραφή των αντικειμένων (objects) χρησιμοποιούμε ουσιαστικά
(αντικείμενα),

ενώ

για

την

περιγραφή

των

σχέσεων

(relationships)

χρησιμοποιούμε ρήματα.
Η απόφαση για το που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την οντολογία και πόσο
λεπτομερής ή γενική θα είναι η οντολογία πρόκειται να μας καθοδηγήσει σε πολλές
από τις αποφάσεις διαμόρφωσης που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.
Μεταξύ διάφορων βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στην ανάπτυξη της οντολογίας,
θα πρέπει να καθορίσουμε ποια λύση θα λειτουργούσε καλύτερα για την εργασία
που προορίζεται, ποια θα ήταν πιο ενορατική λύση, πιο εξελίξιμη και πιο
συντηρήσιμη.
Χρειάζεται επίσης να θυμόμαστε ότι μια οντολογία είναι ένα μοντέλο της
πραγματικότητας του κόσμου και οι έννοιες στην οντολογία πρέπει να απεικονίσουν
αυτήν την πραγματικότητα. Αφότου καθορίσουμε μια αρχική έκδοση της οντολογίας,
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μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να την διορθώσουμε με τη χρησιμοποίηση της
στις εφαρμογές ή με μεθόδους επίλυσης προβλημάτων (problem – solving methods)
ή με κάποια πιθανή συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες του τομέα πεδίο.
Σχεδόν βέβαια, μετά από τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να αναθεωρήσουμε
την αρχική οντολογία. Αυτή η διαδικασία του επαναληπτικού σχεδιασμού θα
συνεχιστεί πιθανώς σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής της οντολογίας.

2.2 Μεθοδολογίες ανάπτυξης Οντολογιών
Ακολούθως αναφέρουμε συνοπτικά βασικές μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών.
2.2.1 Η μεθοδολογία Uschold και King’s
Αυτή η μεθοδολογία είναι βασισμένη στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια
ανάπτυξης της οντολογίας με το όνομα Enterprise Ontology. Η οντολογία αυτή αφορά
την μοντελοποίηση διαδικασιών μέσα σε μια επιχείρηση (Uschold and Κing, 1995).
Αυτή η μεθοδολογία παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη οντολογιών, που είναι οι εξής:
1. Αναγνώριση του σκοπού (purpose identification): Είναι σημαντικό να είναι
ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο κατασκευάζεται μια οντολογία και ποιοι είναι
οι προτιθέμενοι χρήστες της.
2. Χτίσιμο της οντολογίας (ontology build):
2.1 Σύλληψη (capture) της οντολογίας. Το στάδιο αυτό περιέχει:
2.1.1 Αναγνώριση των σημαντικών εννοιών και των σχέσεών τους
μέσα στο πεδίο ενδιαφέροντος, δηλ. ορισμός πεδίου δράσης.
2.1.2. Παραγωγή με ακρίβεια και σαφήνεια ορισμών κειμένου για τις
έννοιες και τις σχέσεις.
2.1.3. Αναγνώριση όρων που αναφέρονται σε τέτοιες έννοιες και
σχέσεις.
2.1.4. Συμφωνία όλων των παραπάνω.
2.2 Κωδικοποίηση (coding): Αποσκοπεί στην σαφή αναπαράσταση της
γνώσης που αποκτιέται στο βήμα 2.1 με χρήση τυπικής γλώσσας.
2.3 Ενοποίηση (integrαtion) υπαρχόντων οντολογιών: Κατά τη διάρκεια
των διαδικασιών της σύλληψης και/ή της κωδικοποίησης, υπάρχει το
ερώτημα για το αν και πως χρησιμοποιεί κανείς οντολογίες που ήδη
υπάρχουν. Δεν περιγράφεται όμως η διαδικασία ενοποίησης με σαφή
βήματα.
3. Αξιολόγηση

(evaluation):

Κριτική

αξιολόγηση

των

οντολογιών,

του

περιβάλλοντος ανάπτυξης οντολογιών, και των κειμένων τεκμηρίωσης, σε
σχέση με ένα πλαίσιο αναφοράς. Το πλαίσιο αναφοράς μπορεί να είναι
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«καθορισμός

απαιτήσεων»

(requirements

specification),

«ερωτήσεις

επάρκειας» (competency questions), ή/και «ο πραγματικός κόσμος» (the
world) (Gόmez-Ρerez et al., 1995).
4. Τεκμηρίωση (documentation): Τελική τεκμηρίωση των οντολογιών.
Όπως ειπώθηκε, το σημαντικότερο έργο που αναπτύχθηκε με τη χρήση αυτής της
μεθοδολογίας είναι η «Enterprise Ontology», η οποία είναι μια συλλογή από όρους
και ορισμούς σχετικούς με οικονομικές εταιρείες. Το σημαντικότερο εργαλείο που
αναπτύχθηκε με τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας είναι το Enterprise Toolset το
οποίο αποτελείται από ένα κατασκευαστή διαδικασιών (Procedure Builder) για την
σύλληψη μοντέλων διαδικασιών, ένα σύνολο από εργαλεία για Πράκτορες (Agent
Toolkit) για την υποστήριξη της ανάπτυξης πρακτόρων, ένας διαχειριστής έργων
(Task Manager) για ενοποίηση, απεικόνιση, και υποστήριξη της θέσπισης
διαδικασιών, και τέλος μία (επιχειρηματική) οντολογία για επικοινωνία.
2.2.2 Η μεθοδολογία Grϋninger and Fox's
Αυτή η μέθοδος είναι βασισμένη στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια
ανάπτυξης της οντολογίας για το έργο TOVE [Grϋninger et al., 1995] σχετικά με
επιχειρηματικές διαδικασίες και δραστηριότητες μοντελοποίησης. Πρώτα, χτίζεται μία
άτυπη περιγραφή των εννοιών της οντολογίας, και μετά αυτή η περιγραφή γίνεται
τυπική. Τα βήματα που προτείνονται είναι τα εξής:
1. Σύλληψη των σεναρίων κινήτρων (motivation scenarios capture): Με βάση
τους Grϋninger and Fox, η ανάπτυξη των οντολογιών παρακινείται από
σενάρια που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Τα σενάρια κινήτρων είναι
προβλήματα-ιστορίες

ή

παραδείγματα

που

δεν

είναι

ικανοποιητικά

διευθετημένα από υπάρχουσες οντολογίες. Ένα υποκινούμενο σενάριο
επίσης παρέχει ένα σύνολο από διαισθητικά πιθανές λύσεις στα προβλήματα
του σεναρίου. Αυτές οι λύσεις παρέχουν μία μη τυπική προτιθέμενη ερμηνεία
για τα αντικείμενα και τις σχέσεις τους που αργότερα θα συμπεριληφθούν
στην οντολογία. Κάθε πρόταση για καινούργια οντολογία ή για προέκταση
υπάρχουσας θα πρέπει να περιγράφει ένα ή περισσότερα σενάρια κινήτρων,
και το σύνολο των προτιθέμενων λύσεων των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στα σενάρια.
2. Τυποποίηση των άτυπων ερωτημάτων επάρκειας (formulation of competency
questions): Αυτά είναι βασισμένα στα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί στο
προηγούμενο

βήμα

και

μπορούν
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να

θεωρηθούν

ως

απαιτήσεις

εκφραστικότητας που έχουν μορφή. Μία οντολογία πρέπει να μπορεί να
απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την ορολογία της, και να
μπορεί να περιγράφει τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας τα αξιώματα και τους
ορισμούς. Αυτές είναι οι μη τυπικές ερωτήσεις επάρκειας, αφού ακόμα δεν
έχουν εκφραστεί στην τυπική γλώσσα της οντολογίας. Οι ερωτήσεις
επάρκειας τοποθετούνται σε ιεραρχία έτσι ώστε η απάντηση σε μία ερώτηση
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντηθούν πιο γενικές ερωτήσεις από
την ίδια ή από άλλη οντολογία, με τη χρήση τελεστών σύνθεσης και
αποσύνθεσης. Αυτός είναι ένας τρόπος για την ταυτοποίηση της γνώσης που
έχει ήδη αναπαρασταθεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ενοποίηση
των οντολογιών. Οι ερωτήσεις παίζουν το ρόλο των περιορισμών για το τι
μπορεί

να

περιγράφει

μία

οντολογία,

παρά

του

καθορισμού

ενός

συγκεκριμένου σχεδίου για τις αντίστοιχες οντολογικές δεσμεύσεις. Δεν
υπάρχει μία μοναδική οντολογία που είναι συνδεδεμένη με ένα σύνολο από
ερωτήσεις επάρκειας. Αντίθετα, οι ερωτήσεις επάρκειας χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση των οντολογικών δεσμεύσεων που έχουν γίνει ώστε να γίνει
γνωστό αν η οντολογία τηρεί τις απαιτήσεις.
3. Ορισμός της ορολογίας της οντολογίας με τυπική γλώσσα (Ontology
specification with formal language). Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα
εξής:
3.1 Αναζήτηση της άτυπης ορολογίας. Όταν οι άτυπες ερωτήσεις
επάρκειας είναι διαθέσιμες, το σύνολο των όρων που χρησιμοποιείται
μπορεί να εξαχθεί από αυτές. Αυτοί οι όροι αποτελούν την βάση για
τον ορισμό της ορολογίας σε μία τυπική γλώσσα.
3.2 Ορισμός της τυπικής ορολογίας. Αφού έχουν διατυπωθεί οι άτυπες
ερωτήσεις επάρκειας, η ορολογία της οντολογίας ορίζεται με τη χρήση
μίας τυπικής γλώσσας όπως είναι η KIF (Genesereth and Fikes,
1992). Αυτή η ορολογία θα επιτρέψει να εκφραστούν οι ορισμοί και οι
περιορισμοί αργότερα με τη χρήση αξιωμάτων.
4. Τυποποίηση των τυπικών ερωτήσεων επάρκειας με τη χρήση της ορολογίας
της οντολογίας. Αφού οι ερωτήσεις επάρκειας έχουν διατυπωθεί με άτυπο
τρόπο και η ορολογία της οντολογίας έχει οριστεί, οι ερωτήσεις επάρκειας
ορίζονται τώρα με τυπικό τρόπο.
5. Καθορισμός αξιωμάτων και ορισμών για την ορολογία της οντολογίας με
τυπική γλώσσα. Τα αξιώματα καθορίζουν τους ορισμούς των όρων της
οντολογίας και περιορίζουν την ερμηνεία τους. Εάν τα προτεινόμενα αξιώματα
δεν επαρκούν για να αναπαραστήσουν τις τυmκές ερωτήσεις επάρκειας και
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να χαρακτηρίσουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων, τότε πρέπει να
προστεθούν συμπληρωματικά αξιώματα ή αντικείμενα στην οντολογία. Η
ανάπτυξη των αξιωμάτων για την οντολογία με βάση τις ερωτήσεις επάρκειας
είναι μία επαναληπτική διαδικασία.
6. Καθορισμός συνθηκών για τον καθορισμό της πληρότητας της οντολογίας
(ontology completeness). Όταν οι ερωτήσεις επάρκειας έχουν και τυπικά
οριστεί, πρέπει να οριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι απαντήσεις
στις ερωτήσεις είναι πλήρεις. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή των οντολογιών στο έργο TOVE (Toronto Virtual Enterprise) στο
πανεπιστήμιο του Τορόντο.
2.2.3 Η μεθοδολογία METHONTOLOGY
Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης στο
Πολυτεχνείο της Μαδρίτης. Η μεθοδολογία METHONTOLOGY (Femandez-Lόpez et
al., 1999) δίνει την δυνατότητα της κατασκευής οντολογιών σε εργάτες γνώσης. Η
METHONTOLOGY έχει τις ρίζες της στις βασικές ενέργειες που αφορούν στη
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (ΙΕΕΕ, 1996) και στις μεθοδολογίες μηχανικής
γνώσης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:
o

Την αναγνώριση της διαδικασίας ανάπτυξης της οντολογίας.

o

Το κύκλο ζωής (life cycle) βασισμένο σε εξελικτικά πρωτότυπα

o

Συγκεκριμένες τεχνικές για να υλοποιηθεί κάθε διαδικασία

Όπως προαναφέρθηκε, ο κύκλος ζωής μιας οντολογίας έχει να κάνει με τη σειρά που
οι ενέργειες της διαδικασίας ανάπτυξης μιας οντολογίας πρέπει να εκτελούνται. Η
METHONTOLOGY προτείνει ένα κύκλο ζωής βασισμένο σε εξελικτικά πρωτότυπα
(evolving prototypes) για την ανάπτυξη οντολογιών διότι επιτρέπει την προσθήκη,
αλλαγή, και αφαίρεση όρων σε κάθε νέα έκδοση (δηλ. πρωτότυπο) της οντολογίας.
Για κάθε πρωτότυπο, η METHONTOLOGY προτείνει τις εξής φάσεις:
1. Καθορισμός της οντολογίας (Specification Phase). Ταυτόχρονα με αυτή τη
φάση ξεκινά και η ενέργεια της απόκτησης γνώσης (knowledge acquisition).
Μόλις το πρώτο πρωτότυπο έχει οριστεί, η κατασκευή του εννοιολογικού
μοντέλου επιτυγχάνεται στην επόμενη φάση.
2. Εννοιολογική Μορφοποίηση (Conceptualization phase). Αυτή η φάση είναι
σαν να συναρμολογεί κανείς ένα παζλ από τα «κομμάτια» που εξάγει η
ενέργεια της απόκτησης γνώσης, η οποία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της
φάσης Εννοιολογικής Μορφοποίησης. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι
ορισμοί των εννοιολογικών μορφοποιήσεων.
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3. Τυποποίηση και Υλοποίηση (Formalization & Implementation phase). Οι
ορισμοί της οντολογίας μετατρέπονται σε τυπική γλώσσα.
4. Συντήρηση (Maintenance). Εάν εντοπιστεί κάποια έλλειψη στην οντολογία,
μπορεί κανείς να επιστρέψει στην φάση ορισμού για να κάνει τις
απαιτούμενες αλλαγές.
Το WebODE είναι εργαλείο που φτιάχτηκε για να παρέχει υποστήριξη στην
METHONTOLOGY. Παρόλα αυτά, άλλα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία, για παράδειγμα το Protege-2000 ή το OntoEdit.
Εάν εργαλεία όπως το WebODE υποστηρίξουν την μεθοδολογία, το μοντέλο
εννοιολογικής

μορφοποίησης

δημιουργείται

αυτόματα

σε

γλώσσες

ορισμού

οντολογιών (τυπικές γλώσσες) με τη βοήθεια μεταφραστών. Για αυτό το λόγο, η
φάση της τυποποίησης δεν είναι υποχρεωτική ενέργεια στην METHONTOLOGY.
Στον κύκλο ζωής της οντολογίας κατά την METHONTOLOGY, ο έλεγχος, η
εξασφάλιση ποιότητας, η απόκτηση γνώσης, η ενοποίηση, η αξιολόγηση, η
τεκμηρίωση, εκτελούνται ταυτόχρονα με τις δραστηριότητες ανάπτυξης της
οντολογίας. Η METHONTOLOGY επίσης προτείνει ότι οι διαδικασίες που εκτελούνται
(ή μπορεί να εκτελεστούν) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μίας συγκεκριμένης
οντολογίας μπορεί να εμπλέξουν και την εκτέλεση διαδικασιών μηχανικής άλλων
οντολογιών που ήδη έχουν φτιαχτεί ή είναι σε φάση ανάπτυξης (Fernandez-Lόpez et
aΙ, 2000) . Ως συνέπεια, η METHONTOLOGY δεν έχει να κάνει μόνο με εξαρτήσεις
μεταξύ των διαδικασιών ανάπτυξης μιας οντολογίας (intradependencies) αλλά και με
εξαρτήσεις

μεταξύ

των

διαδικασιών

ανάπτυξης

διαφορετικών

οντολογιών

(interdependencies).
Επομένως, αντί να μιλάμε για το κύκλο ζωής μίας οντολογίας, τώρα μιλάμε για
διασταυρωμένους

κύκλους

ζωής

οντολογιών.

Ο

λόγος

για

την

ύπαρξη

διασταυρωμένων κύκλων ζωής μιας οντολογίας είναι ότι τις περισσότερες φορές η
οντολογία αυτή μπορεί να αλλάζει ή να συγχωνευτεί με άλλες οντολογίες του ίδιου
πεδίου ενδιαφέροντος. Έτσι, αυτό το γεγονός απαιτεί ένα συνολικό σύστημα
διαχείρισης των οντολογιών.
Η METHONTOLOGY έχει προταθεί για την κατασκευή οντολογιών από το
Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPΑ), το οποίο προωθεί την
διασυνδεσιμότητα (interoperability) εφαρμογών βασισμένες σε πράκτορες.
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2.2.4 Η μεθοδολογία ON-TO-KNOWLEDGE
Η μεθοδολογία On – To – Knowledge αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο ευρωπαϊκό
έργο Ευ IST-199910132 On – To – Knowledge (http://www.ontoknowledge.org) με
σκοπό να εισάγει και να συντηρεί επιχειρηματικές εφαρμογές διαχείρισης γνώσης
βασισμένες σε οντολογίες. Σε αντίθεση με άλλες μεθοδολογίες

μηχανικής

οντολογιών οι οποίες περιορίζουν την προσοχή τους μέσα στην ίδια την οντολογία, η
μεθοδολογία On – To – Knowledge εστιάζει στην ανάπτυξη των οντολογιών με
γνώμονα την εφαρμογή (application driven) διαχείρισης γνώσης βασισμένη σε
οντολογίες (ontology - based knowledge management application). Η μεθοδολογία
αυτή καλύπτει θέματα από τις αρχικές φάσεις ανάπτυξης ενός έργου διαχείρισης
γνώσης μέχρι τη τελική φάση δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης
βασισμένο σε οντολογίες. Η μεθοδολογία εστιάζει σε διαδικασίες γνώσης (Knowledge
Processes) και μετά-διαδικασίες γνώσης (Knowledge Meta-processes).
Οι πρώτες διαδικασίες έχουν να κάνουν με τη χρήση των οντολογιών, και οι δεύτερες
με την καθοδήγηση για την κατασκευή τους. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες που
υποστηρίζουν τη συστηματική εύρεση λύσεων διαχείρισης γνώσης μέσα σε
επιχειρήσεις. Μία από τις πιο αξιοπρόσεκτες είναι η CommonKADS (Schreiber et al.,
1999) η οποία δίνει έμφαση σε μία πρώιμη μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study)
όπως επίσης και στη κατασκευή πολλών μοντέλων που καταγράφουν διαφορετικού
τύπου γνώση που χρειάζεται για την δημιουργία μίας λύσης διαχείρισης γνώσης.
Η μεθοδολογία On – To – Knowledge αποτελείται από πέντε βασικά βήματα. Τα
πέντε βασικά βήματα-φάσεις που τελικά οδηγούν σε μία εφαρμογή διαχείρισης
γνώσης βασισμένη σε οντολογία είναι:
1. Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study): Πολλοί είναι οι παράγοντες που
μπορούν να προσδιορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός συστήματος
διαχείρισης γνώσης. Για να αναλυθούν αυτοί οι παράγοντες, πρέπει κανείς να
εκπονήσει αρχικά μία μελέτη σκοπιμότητας. Να αναγνωρίσει δηλαδή τα
προβλήματα, τις ευκαιρίες, τις πιθανές λύσεις και τις απειλές, και στη συνέχεια
να τα τοποθετήσει στην προοπτική εξέλιξης του οργανισμού. Η μελέτη
σκοπιμότητας εξυπηρετεί την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την
οικονομική και τεχνολογική σκοπιμότητα του έργου, με στόχο την επιλογή του
πεδίου ενδιαφέροντος για το οποίο θα αναπτυχθεί το σύστημα βασισμένο σε
οντολογία. Η μελέτη σκοπιμότητας στηρίζεται στην μελέτη σκοπιμότητας που
περιγράφεται από την μεθοδολογία CommonKADS. Παράλληλα με την
αναγνώριση του πεδίου ενδιαφέροντος, βοηθάει και στην αναγνώριση των
ανθρώπων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και χρήση του συστήματος,
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δηλαδή στους ειδικούς του πεδίου ενδιαφέροντος, στους χρήστες και στους
υποστηρικτές του συστήματος.
2. Εκκίνηση (Kickoff): Το επόμενο βήμα είναι η σύλληψη και καταγραφή των
απαιτήσεων που περιγράφει το τι πρέπει να αναπαριστά η οντολογία. Η
καταγραφή αυτή θα πρέπει να καθοδηγεί τον μηχανικό οντολογιών να
αποφασίσει για το τι θα αποτελεί την ορολογία και την ιεραρχική δομή των
εννοιών μέσα στην οντολογία.
3. Επεξεργασία (Refinement): Ο στόχος της φάσης αυτής είναι η παραγωγή
μίας ώριμης και βασισμένης στην εφαρμογή (application oriented) οντολογίαςστόχου (target ontology) με βάση τον ορισμό που δόθηκε στην φάση
Εκκίνησης. Η φάση αυτή αποτελείται από δύο διαδικασίες, (α) τη διαδικασία
εξόρυξης γνώσης από τους ειδικούς του πεδίου ενδιαφέροντος, (β) τη
διαδικασία τυποποίησης για την μετατροπή της αρχικής οντολογίας σε
οντολογία-στόχο, εκφρασμένη σε τυπική γλώσσα αναπαράστασης γνώσης.
4. Αξιολόγηση (Evaluation): Η φάση αξιολόγησης εξυπηρετεί την απόδειξη της
χρησιμότητας των αναπτυγμένων οντολογιών. Στα πρώτα βήματα της φάσης,
ο μηχανικός οντολογιών ελέγχει αν η οντολογία-στόχος ικανοποιεί τις
οντολογικές απαιτήσεις και αν η οντολογία υποστηρίζει ή απαντά στις
ερωτήσεις επάρκειας που αναλύθηκαν στην φάση Εκκίνησης. Σε ένα δεύτερο
βήμα, η οντολογία δοκιμάζεται μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Η
ανάδραση πληροφορίας από χρήστες-ελεγκτές αποτελεί χρήσιμη γνώση για
περαιτέρω επεξεργασία και εξέλιξη της οντολογίας.
5. Συντήρηση (Maintenance): Στο πραγματικό κόσμο τα πράγματα εξελίσσονται,
και το ίδιο συμβαίνει με τη γνώση για τα πράγματα αυτά και με τις οντολογίες
που αναπαριστάνουν τη γνώση αυτή. Για να ενσωματώνονται αυτές οι
αλλαγές, οι οντολογίες πρέπει να συντηρούνται συχνά, όπως γίνεται και με τη
συντήρηση ενός προγράμματος (software maintenance). Η συντήρηση και
διαχείριση εκδόσεων των οντολογιών είναι πρωταρχική διαδικασία ενός
οργανισμού.
Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο έργο On – To – Knowledge.
Μία από τις βασικές συνεισφορές της μεθοδολογίας είναι η σύνδεση της διαθέσιμης
υποστήριξης εργαλείων του On – To – Knowledge με τις μελέτες περίπτωσης
δείχνοντας το πώς και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης και της εκτέλεσης των εφαρμογών διαχείρισης γνώσης που
βασίζονται σε οντολογίες. Μία άλλη βασική συνεισφορά είναι η υποστήριξή της από

Σελίδα 30 από 90

το OntoEdit , ένα προηγμένο περιβάλλον οντολογικής μηχανικής που όπως θα δούμε
παρακάτω υποστηρίζει κάθε μία από τις φάσεις της οντολογίας.
2.2.5 Η μεθοδολογία DILIGENT
Η μεθοδολογία DILIGENT έχει προταθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού
έργου SWAP (IST-2001-34103). Η DILIGENT έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους
ειδικούς ενός πεδίου ενδιαφέροντος (domain experts) σε ένα κατανεμημένο
περιβάλλον, να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και να εξελίξουν οντολογίες, με τη βοήθεια
μιας προσέγγισης βασισμένης στη Θεωρία Ρητορικής Δομής (Rhetorical Structure
Theory, RST). Η RST (Mann and Thompson, 1987) χρησιμοποιείται για να αναλύει
συζητήσεις κατά την αναζήτηση συμφωνίας (consensus) μέσα σε εξελισσόμενες και
κατανεμημένες διαδικασίες μηχανικής οντολογιών. Σύμφωνα με τα πειράματα που
διεξήχθησαν στο μοντέλο οντολογικής μηχανικής DILIGENT με τη χρήση διαλόγων
επιχειρημάτων (argumentation dialogues), υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι ένα πλαίσιο
εργασίας συζητήσεων αποφασιστικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής
μιας πραγματικά κοινά εργατών γνώσης) συμφωνημένης (agreed) οντολογίας. Η
μεθοδολογία DILIGENT αποτελείται από πέντε βασικές ενέργειες:
1. Χτίσιμο

(build)

της

αρχικής

«κοινής»

οντολογίας

συνεργατικά

(σε

κατανεμημένο περιβάλλον) από τους μηχανικούς οντολογιών σε συνεργασία
με τους ειδικούς του πεδίου ενδιαφέροντος και τους χρήστες της οντολογίας.
2. Τοπική διαμόρφωση (local adaptation) της «κοινής» οντολογίας από τους
χρήστες και χρήση της στο προσωπικό τους χώρο.
3. Ανάλυση (analysis) των τοπικών οντολογιών και απαιτήσεων των χρηστών
από τους μηχανικούς οντολογιών, και λήψη απόφασης για το ποιες αλλαγές
θα γίνουν στην επόμενη έκδοση της «κοινής» οντολογίας.
4. Επανεξέταση (revision) και ενημέρωση της «κοινής» οντολογίας με τις
συλλεγμένες αλλαγές και απαιτήσεις των χρηστών, που αποβλέπει στην
δημιουργία νέων εκδόσεων «κοινής» οντολογίας από τους μηχανικούς.
5. Τοπική ενημέρωση (local update) των τοπικών οντολογιών των χρηστών με
βάση τη νέα ενημερωμένη έκδοση «κοινής» οντολογίας.
Η διαδικασία ξεκινά με το χτίσιμο μιας αρχικής οντολογίας, της «κοινής» οντολογίας,
από τους ειδικούς του πεδίου ενδιαφέροντος, τους χρήστες, τους μηχανικούς
γνώσης, και τους μηχανικούς οντολογιών. Στόχος είναι η ανάμειξη διαφορετικών
ανθρώπων για κατανεμημένη κατασκευή οντολογιών, δηλ. συμμετοχή διαφορετικών
ρόλων που έχουν διαφορετικές μεταξύ τους ανάγκες και σκοπούς, και που συνήθως
δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος.
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Μόλις η αρχική οντολογία είναι διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να τη χρησιμοποιούν
και να τη προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες τοπικά. Στο τοπικό τους
περιβάλλον οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την «κοινή» οντολογία. Όμως δεν τους
επιτρέπεται να αλλάξουν άμεσα την οντολογία που μοιράζονται όλοι οι χρήστες στο
κοινόχρηστο χώρο. Ένα ελεγκτικό συμβούλιο (control board) είναι υπεύθυνο για την
συγκέντρωση των αιτήσεων για αλλαγές στην κοινή οντολογία και για την ενημέρωσή
της, λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες στις οντολογίες του κάθε χρήστη μετά από
ανάλυση. Το ελεγκτικό συμβούλιο πρέπει να διατηρεί μια καλά ισορροπημένη και
αντιπροσωπευτική συμμετοχή των διαφόρων συμμετεχόντων στη διαδικασία και να
επανεξετάζει συχνά την κοινή οντολογία, ώστε οι τοπικές οντολογίες να μην
διαφέρουν αρκετά από τη κοινή οντολογία. Οι χρήστες από την άλλη, πρέπει να
ενημερώνουν τοπικά την οντολογία τους (λαμβάνοντας τις νέες εκδόσεις της κοινής
οντολογίας) ώστε να κάνουν σωστή χρήση της γνώσης που αναπαριστά η νέα
έκδοση.
Η μεθοδολογία αυτή βρίσκεται ακόμα σε φάση εξέλιξης και πειραματισμού. Για την
υποστήριξή της δεν έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μηχανικής
οντολογιών. Επίσης, βασικός περιορισμός της DILIGENT είναι ότι εξαρτάται καθαρά
από τις αποφάσεις ενός ελεγκτικού συνεδρίου, γεγονός που εμποδίζει την
αποφασιστική συμμετοχή των εργατών γνώσης στον άμεσο χειρισμό και αξιολόγηση
των ορισμών που αναπτύχθηκαν από άλλους χρήστες. Τέλος, δεν υπάρχουν
στοιχεία που να δείχνουν πώς η DILIGENT παρέχει την δύναμη στους εργάτες
γνώσης να αναπτύσσουν και να αξιολογούν πολλαπλές εκδόσεις της ίδιας
προσωπικής (τοπικής) οντολογίας. Παρόλα αυτά, είναι η μόνη μεθοδολογία από τις
υπάρχουσες που αγγίζει θέματα που αφορούν κατανεμημένα περιβάλλοντα, όπου οι
χρήστες των οντολογιών καλούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάπτυξής τους,
και να συμμετέχουν σε συνεχή βάση για όσο υπάρχει ανάγκη εξέλιξης της οντολογίας
που χρησιμοποιείται για την διαχείριση της γνώσης τους.

2.3 Βήματα ανάπτυξης Οντολογιών
Στις ακόλουθες ενότητες θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη μιας οντολογίας ενός
συγκεκριμένου τομέα, καθορίζοντας τα βήματα που θα ακολουθήσουμε σε όλη τη
διαδικασία της ανάπτυξής της. Είναι μια γενική προσέγγιση που σκοπό έχει να μας
εισάγει στην πρακτική ανάπτυξη των οντολογιών θέτοντας με πιο σαφή τρόπο
ορισμένες έννοιες των οντολογιών.
Η μέθοδος που θα περιγράψουμε είναι επαναληπτικής (iterative) διαδικασίας,
αρχίζοντας με ένα γενικό πρώτο πέρασμα στην οντολογία. Έπειτα θα αναθεωρούμε
την εξελισσόμενη οντολογία συμπληρώνοντας τις λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια της
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διαδικασίας, θα αναφέρουμε τις αποφάσεις διαμόρφωσης που πρέπει να λάβει ένας
σχεδιαστής, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις
επιπτώσεις των διαφορετικών λύσεων.
2.3.1 Βήμα 1ο – Καθορισμός του τομέα και του πεδίου της οντολογίας
Αυτό που προτείνουμε κατά το αρχικό στάδιο στην ανάπτυξη μιας οντολογίας είναι
να καθορίσουμε τον τομέα και το πεδίο της οντολογίας. Ο καθορισμός αυτός μπορεί
να προκύψει απαντώντας διάφορες βασικές ερωτήσεις όπως:
o

Ποιος είναι ο τομέας που θα καλύψει η οντολογία;

o

Που θα χρησιμοποιηθεί η οντολογία;

o

Για ποιους τύπους ερωτήσεων θα πρέπει οι πληροφορίες στην οντολογία να
δώσουν τις απαντήσεις;

o

Ποιος θα χρησιμοποιήσει και θα διατηρήσει την οντολογία;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σχεδιασμού της οντολογία, αλλά οποιαδήποτε στιγμή βοηθούν να
περιορίσουν το πεδίο του μοντέλου.
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε την οντολογία του κρασιού και των τροφίμων
που αναφέραμε νωρίτερα. Το πεδίο γνώσης της οντολογίας είναι η αναπαράσταση
των τροφίμων και των κρασιών. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την
οντολογία για εφαρμογές που προτείνουν πιθανούς συνδυασμούς κρασιών και
τροφίμων.
Λογικά οι έννοιες που περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους κρασιών, τους
βασικούς τύπους τροφίμων, η έννοια ενός καλού συνδυασμού κρασιού και τροφίμων
και ενός κακού συνδυασμού θα σχηματοποιήσουν την οντολογία μας.
Συγχρόνως, είναι απίθανο η οντολογία μας να περιλάβει τις έννοιες για τη διαχείριση
της αποθήκης σε μια οινοποιία ή των υπαλλήλων σε ένα εστιατόριο ακόμα κι αν
αυτές οι έννοιες σχετίζονται με τις έννοιες του κρασιού και των τροφίμων.
Εάν η οντολογία που σχεδιάζουμε θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην
επεξεργασία φυσικής γλώσσας των άρθρων στα περιοδικά κρασιού, μπορεί να είναι
σημαντικό να συμπεριλάβουμε συνώνυμα και πληροφορίες της καθομιλουμένης για
έννοιες στην οντολογία.
Εάν η οντολογία θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους πελάτες εστιατορίων να
αποφασίσουν ποιο κρασί θα παραγγείλουν, εμείς πρέπει να συμπεριλάβουμε
πληροφορίες κόστους για κάθε συγκεκριμένο είδος του καταλόγου.
Εάν χρησιμοποιηθεί για αγοραστές κρασιού που εφοδιάζουν κάποιο κελάρι κρασιού,
η χονδρικές τιμές και η διαθεσιμότητα μπορεί να είναι απαραίτητες.
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Εάν οι άνθρωποι που θα διατηρήσουν την οντολογία περιγράψουν τον τομέα σε μια
γλώσσα που είναι διαφορετική από τη γλώσσα των χρηστών οντολογίας, θα
χρειαστεί να αναπτύξουμε μια αντιστοίχιση μεταξύ των γλωσσών.
Ένας από τους τρόπους για να καθοριστεί το πεδίο της οντολογίας είναι να
σκιαγραφηθεί ένας κατάλογος ερωτήσεων, όπου μια βάση γνώσεων, βασισμένη στην
οντολογία, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει. Οι ερωτήσεις αυτές
ονομάζονται ερωτήσεις επάρκειας – Competency Questions (Gruninger και Fox
1995). Οι ερωτήσεις επάρκειας είναι ακριβώς ένα σκιαγράφημα και δεν θα πρέπει να
είναι εξαντλητικές. Αυτές οι ερωτήσεις θα χρησιμεύσουν ως δοκιμή αργότερα. Στον
τομέα του κρασιού και των τροφίμων, οι πιθανές ερωτήσεις επάρκειας θα
μπορούσαν να είναι:

o

Ποια χαρακτηριστικά κρασιού θα έπρεπε να εξετάσω κατά την επιλογή ενός
κρασιού;

o

Είναι το Bordeaux ένα κόκκινο ή λευκό κρασί;

o

Το Cabernet Sauvignon κρασί ταιριάζει με τα θαλασσινά;

o

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή κρασιού για το ψημένο στη σχάρα κρέας;

o

Ποια χαρακτηριστικά ενός κρασιού έχουν επιπτώσεις στην καταλληλότητά
ενός πιάτου;

Κρίνοντας από αυτόν τον κατάλογο ερωτήσεων, η οντολογία θα πρέπει να
συμπεριλάβει πληροφορίες για τα διάφορα χαρακτηριστικά και τους τύπους κρασιού,
τις ταξινομήσεις των τροφίμων που επηρεάζουν την επιλογή ενός κατάλληλου
κρασιού καθώς και τους συνιστώμενους συνδυασμούς κρασιού και τροφίμων.
2.3.2 Βήμα 2ο – Επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών οντολογιών
Σε αυτό το βήμα εξετάζουμε τις υπάρχουσες οντολογίες και την πιθανότητα
επαναχρησιμοποίησης τους. Θα πρέπει να αναζητήσουμε αν κάποιος άλλος έχει
κάνει κάτι παρόμοιο και να ελέγξουμε εάν μπορούμε να προσαρμόσουμε και να
επεκτείνουμε τις υπάρχουσες πηγές για τον συγκεκριμένο τομέα μας και το πεδίο
εφαρμογής του.
Η επαναχρησιμοποίηση των υπαρχουσών οντολογιών μπορεί να είναι μια απαίτηση
εάν το σύστημά μας πρέπει να αλληλεπιδράσει με άλλες εφαρμογές που είναι ήδη
δεσμευμένες με ιδιαίτερες οντολογίες ή ελεγχόμενα λεξιλόγια. Πολλές οντολογίες που
είναι ήδη διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούν να εισαχθούν σε ένα
περιβάλλον ανάπτυξης οντολογιών.
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Ο φορμαλισμός στον οποίο μια οντολογία εκφράζεται συχνά δεν έχει σημασία,
δεδομένου ότι πολλά συστήματα αναπαράστασης γνώσης μπορούν να εισαγάγουν
και να εξαγάγουν τις οντολογίες. Ακόμα κι αν ένα σύστημα αναπαράστασης γνώσης
δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα με έναν ιδιαίτερο φορμαλισμό, η εργασία
μεταφοράς μιας οντολογίας από έναν φορμαλισμό σε άλλο δεν είναι συνήθως
δύσκολη.
Υπάρχουν βιβλιοθήκες των επαναχρησιμοποιήσιμων οντολογιών στον Ιστό και στη
λογοτεχνία. Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη
οντολογίας

Ontolingua

(http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/)

ή

τη

βιβλιοθήκη οντολογίας DAML (http://www.daml.org/ontologies/). Υπάρχουν επίσης
διάφορες διαθέσιμες εμπορικές οντολογίες (π.χ., UNSPSC (www.unspsc.org),
RosettaNet (www.rosettanet.org)).
Στην περίπτωση του τομέα μας υπάρχει πιθανότητα να έχει δημιουργηθεί μια βάση
γνώσης των γαλλικών κρασιών. Εάν μπορούμε να εισαγάγουμε αυτήν την βάση
γνώσης στην οντολογία μας, θα έχουμε όχι μόνο την ταξινόμηση των γαλλικών
κρασιών αλλά και την πρώτη ταξινόμηση του είδους κρασιού σύμφωνα με τα ήδη
καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά τους.
Διάφοροι κατάλογοι ιδιοτήτων κρασιού μπορεί ήδη να είναι διαθέσιμοι από τους
εμπορικούς ιστοχώρους όπως το www.wines.com, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από
πελάτες για να αγοράσουν τα κρασιά. Σε αυτή την εργασία θα υποθέσουμε ότι δεν
υπάρχει κάποια σχετική οντολογία και αρχίζουμε από την αρχή.
2.3.3 Βήμα 3ο – Απαρίθμηση των σημαντικών όρων της οντολογίας
Είναι χρήσιμο να καταγράψουμε ένα κατάλογο με όλους τους όρους που θα
χρησιμοποιήσουμε είτε για να κάνουμε τις δηλώσεις είτε για να εξηγήσουμε σε έναν
χρήστη. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι όροι που θα χρησιμοποιήσουμε; Ποιες είναι οι
ιδιότητες αυτών των όρων; Τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους όρους;
Παραδείγματος χάριν, οι σημαντικοί όροι που σχετίζονται με το κρασί θα περιλάβουν
το κρασί, το σταφύλι, την οινοποιία, την περιοχή παραγωγής, το χρώμα του κρασιού,
την ποιότητα, τη γεύση και την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, διαφορετικούς τύπους
τροφίμων, όπως τα ψάρια και το κόκκινο κρέας, υποκατηγορίες του κρασιού όπως το
λευκό κρασί, κλπ.
Αρχικά, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας περιεκτικός κατάλογος όρων ώστε να
αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύουν, τις σχέσεις
μεταξύ των όρων, ή οποιεσδήποτε ιδιότητες που οι έννοιες μπορούν να έχουν, ή εάν
οι έννοιες είναι κλάσεις (classes) ή ιδιότητες (slots).
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Τα επόμενα δύο βήμα που ακολουθούν είναι η ανάπτυξη της ιεραρχίας κλάσεων και
ο καθορισμός των ιδιοτήτων των εννοιών (slots). Αυτά τα δύο βήματα είναι
αλληλένδετα και είναι δύσκολο να γίνει το ένα πρώτα και έπειτα το άλλο. Συνήθως,
δημιουργούμε μερικούς ορισμούς εννοιών στην ιεραρχία και έπειτα συνεχίζουμε με
την περιγραφή των ιδιοτήτων αυτών των εννοιών κοκ. Αυτά τα δύο βήματα είναι
επίσης τα σημαντικότερα βήματα στη διαδικασία σχεδιασμού της οντολογίας.
Ακολούθως θα περιγράψουμε περιληπτικά τα δύο προαναφερθέντα βήματα.
2.3.4 Βήμα 4ο – Ορισμός και ιεράρχηση κλάσεων
Υπάρχουν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μιας ιεραρχίας κλάσεων
(Uschold και Gruninger 1996).
Επιγραμματικά αναφέρουμε τι κυριότερες μεθοδολογίες για την ιεράρχηση κλάσεων:

o

Μέθοδος από Επάνω προς τα Κάτω (top – down). Η από Επάνω προς τα
Κάτω διαδικασία ανάπτυξης αρχίζει με τον καθορισμό των γενικότερων
εννοιών του τομέα και ακολουθεί η ειδίκευση των εννοιών. Παραδείγματος
χάριν, μπορούμε να αρχίσουμε με τη δημιουργία των κλάσεων για τις γενικές
έννοιες του κρασιού και των τροφίμων. Κατόπιν εξειδικεύουμε την κλάση
κρασιού με τη δημιουργία μερικών από τις υποκατηγορίες της: Λευκό κρασί,
κόκκινο κρασί, ροζέ κρασί. Μπορούμε περαιτέρω να ταξινομήσουμε την
κλάση κόκκινου κρασιού, παραδείγματος χάριν, σε Syrah, κόκκινο Burgundy,
Cabernet sauvignon, κλπ.

o

Μέθοδος από Κάτω προς τα Επάνω (bottom – up). Η από Κάτω προς τα
Επάνω

διαδικασία

ανάπτυξης

αρχίζει

με

τον

καθορισμό

των

πιο

συγκεκριμένων κλάσεων, δηλαδή τα φύλλα της ιεραρχίας, και ακολουθεί η
ομαδοποίηση αυτών των κλάσεων σε γενικότερες έννοιες. Παραδείγματος
χάριν, αρχίζουμε με τον καθορισμό των κλάσεων για τα κρασιά Pauillac και
Margaux. Δημιουργούμε έπειτα μια κοινή υπερκλάση για αυτές τις δύο
κλάσεις, την Medoc, που είναι στη συνέχεια μια υποκατηγορία του Bordeaux.
o

Συνδυασμός

των

δύο

παραπάνω

μεθόδων

(Combination).

Μια

διαδικασία ανάπτυξης Συνδυασμού, είναι ένας συνδυασμός των δύο
παραπάνω προσεγγίσεων (top – down και bottom – up). Αρχικά καθορίζουμε
τις εμφανέστερες έννοιες και έπειτα τις γενικεύουμε και τις ειδικεύουμε
κατάλληλα. Μπορούμε να αρχίσουμε με μερικές κύριες έννοιες όπως το κρασί
και μερικές συγκεκριμένες έννοιες, όπως το Margaux. Μπορούμε έπειτα να
συσχετίσουμε μια μεσαίου επιπέδου έννοια, όπως το Medoc. Κατόπιν
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μπορούμε να παραγάγουμε όλες τις περιφερειακές κλάσεις κρασιού που
προέρχονται από τη Γαλλία, παράγοντας διάφορες μεσαίου επιπέδου έννοιες.
Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει μια πιθανή ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων
επιπέδων ιεραρχίας κλάσεων.

Μπορούμε να διακρίνουμε στην παραπάνω εικόνα, βάση της ταξινομίας του τομέα
του κρασιού, ότι το κρασί, είναι η πιο γενική έννοια. Το κόκκινο κρασί (red wine), το
λευκό κρασί (white wine) και ροζέ (rose wine) είναι γενικές έννοιες υψηλού επιπέδου.
Οι κλάσεις Pauillac και Margaux είναι πιο συγκεκριμένες κλάσεις στην ιεραρχία ή
αλλιώς έννοιες χαμηλού επιπέδου.
Καμία από αυτές τις τρεις παραπάνω μεθόδους δεν είναι εγγενώς καλύτερη από
κάποια άλλη. Η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε εξαρτάται έντονα από την
προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με τον τομέα μας. Εάν ένας μηχανικός
για την ανάπτυξη οντολογιών χρησιμοποιεί συστηματικά την από Επάνω προς τα
Κάτω προσέγγιση του τομέα, τότε δεν έχει λόγο να αλλάξει αυτή τη μέθοδο. Η
προσέγγιση συνδυασμού είναι συχνά η ευκολότερη για πολλούς μηχανικούς για την
ανάπτυξη οντολογιών, δεδομένου ότι οι έννοιες μεσαίου επιπέδου τείνουν να είναι οι
περιγραφικότερες έννοιες του τομέα (Rosch 1978).
Οποιαδήποτε προσέγγιση και αν επιλέξουμε, αρχίζουμε συνήθως με τον καθορισμό
των κλάσεων. Από τον κατάλογο που δημιουργείται στο βήμα 3, επιλέγουμε τους
όρους που περιγράφουν τα αντικείμενα και έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη.
Αυτοί οι όροι θα είναι κλάσεις στην οντολογία και θα γίνουν σημεία αναφοράς στην
ιεραρχία των κλάσεων. Γενικά οργανώνουμε τις κλάσεις σε μια ιεραρχική ταξινομία
απαντώντας την ερώτηση εάν από την ύπαρξη μιας περίπτωση μιας κλάσης, το
αντικείμενο απαραιτήτως (δηλ., εξ ορισμού) θα είναι μια περίπτωση κάποιας άλλης
κλάσης.
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Εάν μια κλάση Α είναι υπερκλάση της κατηγορίας Β, τότε κάθε οντότητα του Β είναι
επίσης μια οντότητα του Α.
Με άλλα λόγια, η κατηγορία Β αντιπροσωπεύει μια έννοια που είναι ένα «είδος» του
Α. Παραδείγματος χάριν, κάθε κρασί Pinot Noir είναι απαραιτήτως ένα κόκκινο κρασί.
Επομένως η κλάση Pinot Noir είναι μια υποκατηγορία της κλάσης κόκκινου κρασιού.
2.3.5 Βήμα 5ο – Ορισμός των κλάσεων και ιδιοτήτων (slots)
Oι κλάσεις από μόνες τους δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να απαντήσουν
τις ερωτήσεις επάρκειας, που αναφέραμε στο πρώτο βήμα. Μόλις καθορίσουμε
μερικές από τις κλάσεις, πρέπει να περιγράψουμε την εσωτερική δομή των εννοιών.
Θυμίζουμε πως έχουμε επιλέξει ήδη τις κλάσεις από τον κατάλογο όρων που
δημιουργήσαμε στο τρίτο βήμα. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους όρους είναι
πιθανό να είναι ιδιότητες αυτών των κλάσεων. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν,
παραδείγματος χάριν, το χρώμα του κρασιού, την ποιότητα, τη γεύση, την
περιεκτικότητα ζάχαρης, τη γεωγραφική θέση μιας οινοποιίας, κλπ.
Για κάθε ιδιότητα στον κατάλογο, πρέπει να καθορίσουμε ποια κλάση περιγράφει.
Αυτές οι ιδιότητες γίνονται ιδιότητες (slots) που συνδέονται με τις κλάσεις. Κατά
συνέπεια, η κλάση κρασιού θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: χρώμα, ποιότητα, γεύση,
και περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Και η κλάση οινοποιία θα έχει μια ιδιότητα
γεωγραφικής θέσης. Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τύποι ιδιοτήτων αντικειμένου που
μπορούν να γίνουν ιδιότητες σε μια οντολογία:
o

Εγγενείς (intrinsic) ιδιότητες όπως η γεύση ενός κρασιού

o

Εξωγενείς (extrinsic) ιδιότητες όπως το όνομα ενός κρασιού, και η περιοχή
από όπου προέρχεται αυτό

o

Κομμάτια (parts), εάν το αντικείμενο είναι δομημένο. Τα κομμάτια αυτά
μπορεί να είναι ταυτόχρονα συγκεκριμένα καθώς και αφηρημένα κομμάτια
(π.χ., τα πιάτα ενός γεύματος)

o

Σχέσεις (relations) μεταξύ των μεμονωμένων μελών μιας κλάσης και άλλων
αντικειμένων (π.χ., ο κατασκευαστής ενός κρασιού, που αντιπροσωπεύει μια
σχέση μεταξύ ενός κρασιού και μιας οινοποιίας, και το σταφύλι από το οποίο
γίνεται το κρασί).

Κατά συνέπεια, εκτός από τις ιδιότητες που έχουμε προσδιορίσει νωρίτερα, πρέπει
να προσθέσουμε τις ακόλουθες ιδιότητες στην κλάση κρασιού: όνομα, περιοχή,
κατασκευαστής, σταφύλι.
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Όλες οι υποκατηγορίες μιας κλάσης κληρονομούν την ιδιότητα εκείνης της κλάσης.
Παραδείγματος

χάριν,

όλες

οι

ιδιότητες

της

κλάσης

του

κρασιού,

συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου και του λευκού κρασιού θα κληρονομηθούν σε
όλες τις υποκατηγορίες του κρασιού.
Θα προσθέσουμε μια πρόσθετη ιδιότητα στην κλάση κόκκινου κρασιού, το επίπεδο
τανίνης (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό). Η ιδιότητα επιπέδου τανίνης θα κληρονομηθεί από
όλες τις κλάσεις που αντιπροσωπεύουν τα κόκκινα κρασιά (όπως το Bordeaux και
Beaujolais).
Μια ιδιότητα πρέπει να συνδεθεί στη γενικότερη κλάση που μπορεί να έχει εκείνη την
ιδιότητα. Παραδείγματος χάριν, η ποιότητα και το χρώμα ενός κρασιού πρέπει να
συνδεθούν στην κλάση κρασί, δεδομένου ότι είναι η γενικότερη κλάση της οποίας οι
οντότητες θα έχουν και ποιότητα και χρώμα.
2.3.6 Βήμα 6ο – Ορισμός των απόψεων (facets) των ιδιοτήτων (slots)
Οι ιδιότητες μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, που περιγράφουν τους τύπους
τιμών, τις επιτρεπτές τιμές, τον αριθμό των τιμών (ως αριθμό στοιχείων συνόλου) και
άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των τιμών που η ιδιότητα μπορεί να πάρει.
Παραδείγματος χάριν, η τιμή μιας ιδιότητας όνομα (όπως "το όνομα ενός κρασιού")
είναι μια συμβολοσειρά. Δηλαδή το όνομα είναι μια ιδιότητα με τιμή μια
συμβολοσειρά. Μια ιδιότητα παράγει (όπως " μια οινοποιία παράγει αυτά τα κρασιά")
μπορεί να έχει πολλαπλάσιες τιμές και οι τιμές είναι οντότητες της κλάσης κρασί.
Δηλαδή η ιδιότητα παράγει έχει τύπο τιμής οντότητα με το κρασί ως επιτρεπτή κλάση.
Ακολούθως θα περιγράψουμε διάφορες συνήθεις απόψεις ιδιοτήτων.

o

Πλήθος τιμών των ιδιοτήτων (Slot Cardinality). Το πλήθος τιμών των
ιδιοτήτων καθορίζει πόσες τιμές μια ιδιότητα μπορεί να έχει. Μερικά
συστήματα διακρίνουν μόνο μεταξύ, μοναδικής τιμής ιδιοτητας (που
επιτρέπουν μόνο μια τιμή της ιδιότητας) και πολλαπλού αριθμού τιμών (που
επιτρέπει οποιοδήποτε αριθμό τιμών για την ιδιότητα). Η ποιότητα ενός
κρασιού θα έχει μια ιδιότητα με μοναδική τιμή (ένα κρασί μπορεί να έχει μόνο
μια ποιότητα). Τα κρασιά που παράγονται από μια ιδιαίτερη οινοποιία
ανήκουν σε μια ιδιότητα παράγουν με πολλαπλές τιμές για μια κλάση
οινοποιιών.
Μερικά συστήματα επιτρέπουν την προδιαγραφή ελάχιστου και μέγιστου
αριθμού τιμών για να περιγράψουν τον αριθμό τιμών των ιδιοτήτων
ακριβέστερα. Ο ελάχιστος αριθμός τιμών Ν σημαίνει ότι μια ιδιότητα πρέπει
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να έχει τουλάχιστον Ν τιμές. Παραδείγματος χάριν, η ιδιότητα σταφυλιών ενός
κρασιού έχει έναν ελάχιστο αριθμό τιμών 1 προς κάθε κρασί που αποτελείται
από τουλάχιστον μια ποικιλία σταφυλιού. Ο μέγιστος αριθμός τιμών Μ
σημαίνει ότι μια ιδιότητα μπορεί να έχει το περισσότερο Μ τιμές. Ο μέγιστος
αριθμός τιμών για την ιδιότητα σταφυλιών για συγκεκριμένη ποικιλία κρασιών
είναι 1 προς αυτά τα κρασιά γίνονται από μόνο μια ποικιλία του σταφυλιού.

o

Τύπος τιμών ιδιότητας (Slot – value type). Ο τύπος τιμών περιγράφει ποιοι
τύποι

τιμών

μπορούν

να

συμπληρώσουν

την

ιδιότητα.

Ακολούθως

παραθέτουμε ένα συνοπτικό κατάλογο των πιο κοινών τύπων τιμών:


Η συμβολοσειρά (string) είναι ο απλούστερος τύπος τιμών που
χρησιμοποιείται για τις ιδιότητες όπως το όνομα. Η τιμή είναι μια απλή
συμβολοσειρά.



Ο

αριθμός

(number).

χρησιμοποιούνται

Μερικές

συγκεκριμένοι

φορές
τύποι

στον
τιμών

τύπο

αριθμών

όπως

κινητής

υποδιαστολής (floating point) και ακέραιων (integer) αριθμών. Με αυτό
τον τύπο περιγράφονται ιδιότητες με αριθμητικές τιμές. Παραδείγματος
χάριν, μια τιμή ενός κρασιού μπορεί να έχει ένα τύπο τιμής αριθμού
κινητής υποδιαστολής.


Αλγεβρικές (Boolean) ιδιότητες είναι απλές ναι / όχι σημαίες.
Παραδείγματος χάριν, εάν επιλέγουμε να μην αναπαραστήσουμε τα
αφρίζοντα κρασιά ως ξεχωριστή κλάση, τότε εάν ένα κρασί είναι ή όχι
αφρίζον μπορεί να αντιπροσωπευθεί με την τιμή μιας αλγεβρικής
ιδιότητας. Εάν η τιμή είναι «αληθινή/true» το κρασί είναι αφρίζον (ναι)
και εάν η αξία είναι «ψεύτικη/false» το κρασί δεν είναι αφρίζον (όχι).



Οι απαριθμημένες (Enumerated) ιδιότητες προσδιορίζουν έναν
κατάλογο συγκεκριμένων τιμών για την ιδιότητα. Παραδείγματος χάριν,
μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι η ιδιότητα γεύσης μπορεί να πάρει
μια από τις τρεις πιθανές τιμές: ισχυρή, μέτρια και απαλή.



Οι τύπου οντότητας ιδιότητες (Instance type slots) επιτρέπουν τον
καθορισμό μεμονωμένων σχέσεων. Οι ιδιότητες με τιμή τύπου
οντότητας πρέπει επίσης να καθορίσουν έναν κατάλογο κλάσεων από
τις οποίες οι οντότητες μπορούν να προέλθουν. Παραδείγματος χάριν,
μια ιδιότητα παράγει για την κλάση οινοποιία μπορεί να έχει τις
οντότητες της κλάσης κρασιού ως τιμές της.
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o

Τομέας και εύρος ιδιοτήτων (Domain and Slot range). Οι επιτρεπόμενες
κλάσεις για ιδιότητες τύπου οντότητας καλούνται συχνά ως εύρος μιας
ιδιότητας. Οι κλάσεις με τις οποίες μια ιδιότητα είναι συνδεμένη ή κλάσεις που
οι ιδιότητες τους περιγράφουν την ιδιότητα, καλούνται τομέας της ιδιότητας. Η
κλάση οινοποιιών είναι ο τομέας της ιδιότητας παράγει.
Οι βασικοί κανόνες για τον καθορισμό ενός τομέα και του εύρους μιας
ιδιότητας είναι παρόμοιοι και τους αναλύουμε ακολούθως.
Κατά την καθορισμό ενός τομέα ή του εύρους μιας ιδιότητας, βρίσκουμε τις
γενικότερες κλάσεις ή την κλάση που μπορεί να είναι αντίστοιχα ο τομέας ή το
εύρος των ιδιοτήτων. Βέβαια, δεν καθορίζουμε έναν τομέα και το εύρος εάν
είναι υπερβολικά γενικοί. Όλες οι κλάσεις του τομέα μιας ιδιότητας πρέπει να
περιγραφούν από την ιδιότητα και οι οντότητες όλων των κλάσεων στο εύρος
μιας ιδιότητας πρέπει να είναι πιθανές τιμές πληρώσεως για την ιδιότητα.
Γενικά είναι λάθος να επιλέγουμε μια υπερβολικά γενική κλάση για εύρος.
Παραδείγματος χάριν δεν θα ήταν καλό να επιλέξουμε την κλάση «ΠΡΑΓΜΑ»
ως εύρος καθώς αυτή η κλάση είναι πολύ γενική.
Αντί να καταμετρήσουμε όλες τις πιθανές υποκατηγορίες της κλάσης κρασιού
για το εύρος της ιδιότητας παράγει, καταμετρούμαι μόνο την κλάση κρασί. Με
λίγα λόγια εάν ένας αριθμός κλάσεων που καθορίζουν ένα εύρος ή ένα τομέα,
περιλαμβάνει μια κλάση και την υποκλάση της, τότε αφαιρούμε την
υποκλάση.
Εάν το εύρος της ιδιότητας περιέχει και την κλάση κρασιού και την κλάση
κόκκινου κρασιού, μπορούμε να αφαιρέσουμε το κόκκινο κρασί από το εύρος
επειδή δεν προσθέτει οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες. Το κόκκινο κρασί
είναι μια υποκλάση του κρασιού και επομένως το εύρος της ιδιότητας ήδη το
περιλαμβάνει καθώς επίσης και όλες τις άλλες υποκατηγορίες της κλάσης
κρασιού. Εάν ένα σύνολο κλάσεων που καθορίζουν ένα εύρος ή ένα τομέα
μιας ιδιότητας περιέχει όλες τις υποκλάσεις μιας κλάσης Α, αλλά όχι την ίδια
κλάση Α, το εύρος πρέπει να περιέχει μόνο την κλάση Α και όχι τις
υποκλάσεις.
Επιπλέον αντί να καθορίζουμε το εύρος της ιδιότητας για να περιλάβει το
κόκκινο κρασί, το λευκό κρασί και το ροζέ κρασί (απαριθμώντας όλες τις
άμεσες υποκλάσεις του κρασιού), μπορούμε να περιορίσουμε το εύρος
χρησιμοποιώντας την κλάση κρασί. Έτσι εάν ένας αριθμός κλάσεων που
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καθορίζουν ένα εύρος ή ένα τομέα μιας ιδιότητας περιέχει τα πάντα εκτός από
μερικές υποκατηγορίες μιας κατηγορίας Α, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν η
κλάση Α θα έκανε έναν πιο κατάλληλο καθορισμό εύρους.
2.3.7 Βήμα 7ο – Δημιουργία οντοτήτων
Το τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία μεμονωμένων οντοτήτων των κλάσεων στην
ιεραρχία. Ο καθορισμός μιας μεμονωμένης οντότητας μιας κλάσης απαιτεί πρώτον
να επιλέξουμε μια κλάση, δεύτερον να δημιουργήσουμε μια μεμονωμένη οντότητα
αυτής της κλάσης, και τρίτον να συμπληρώσουμε τις τιμές της ιδιότητας.
Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεμονωμένη οντότητα
Chateau – Morgon - Beaujolais για να αντιπροσωπεύσουμε έναν συγκεκριμένο τύπο
Beaujolais κρασιού. Το Chateau – Morgon - Beaujolais είναι μια οντότητα της κλάσης
beaujolais που αντιπροσωπεύει όλα Βeaujolais κρασιά. Αυτή η οντότητα έχει τις
ακόλουθες τιμές ιδιότητας
o

Ποιότητα: Φωτεινή

o

Χρώμα: Κόκκινο

o

Γεύση: Απαλή

o

Επίπεδο τανίνης: Χαμηλός

o

Σταφύλι: Gamay (οντότητα της κλάσης σταφυλιών κρασιού)

o

Κατασκευαστής: Chateau – Morgon (οντότητα της κλάσης οινοποιιών)

o

Περιοχή: Beaujolais (περίπτωση της κλάσης περιοχής οινοποιίας)

o

Ζάχαρη: Στεγνό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
3.1 Συνοπτική παρουσίαση του PROTÉGÉ 2000
Στην ακόλουθη ενότητα θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη μιας οντολογίας,
περιγράφοντας τα βήματα που ακολουθήσαμε σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξής
της.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι επαναληπτικής (iterative) διαδικασίας,
δηλαδή αρχίσαμε με ένα γενικό πρώτο πέρασμα στην οντολογία ορίζοντας τις γενικές
κλάσεις που θα περιέχει και στη συνέχεια, αναθεωρώντας την εξέλιξη της,
συμπληρώσαμε τις λεπτομέρειες.
Για το σχεδιασμό και ανάπτυξη της οντολογίας χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό
PROTÉGÉ 2000. Το Protégé είναι μια εφαρμογή ανεπτυγμένη για το σκοπό της
ανάπτυξης και αναπαράστασης οντολογιών και βάσεων γνώσης. Αποτελεί επίσης και
ένα αξιόπιστο, “ανοιχτού κώδικα” εργαλείο (open source) βασισμένο σε java, το
οποίο παρέχει μια ευρεία αρχιτεκτονική για την κατασκευή άλλων εργαλείων βάσεων
γνώσης.
Οι χρήστες του Protégé προσφέρουν τις γνώσεις τους σε μια on-line κοινότητα που
έχει δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο, την εξάπλωση της γνώσης και την
επίλυση προβλημάτων που οι χρήστες αντιμετωπίζουν, γεγονός το οποίο εκτός των
άλλων έχει συντελέσει σημαντικά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής από
την προγραμματιστική ομάδα.
Στην

πλαϊνή

φαίνεται
εργασίας

το
του

εικόνα

περιβάλλον
Protégé-

2000. Στο αριστερό τμήμα
του

κυρίου

παραθύρου

φαίνονται οι κατηγορίες και
οι υποκατηγορίες (classes
και

subclasses)

μιας

οντολογίας και η ιεραρχική
δομή τους, ενώ στο δεξί
τμήμα μπορούμε να δούμε την περιγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας, με το όνομά
της, κάποιες πληροφορίες (documentation), ορισμένους περιορισμούς που πιθανόν
να υπάρχουν, και τέλος τις ιδιότητες (slots) της κατηγορίας στο κάτω δεξί τμήμα.
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Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την
περιγραφή μιας εκ των ιδιοτήτων
συγκεκριμένης

κατηγορίας,

με

στοιχεία όπως το είδος των τιμών
που μπορεί να πάρει (ακέραιος
αριθμός,

δεκαδικός,

σύμβολο

κλπ) αλλά και το εύρος τους, και
τις κατηγορίες με τις οποίες
συνδέεται.
Αυτές οι κατηγορίες περιέχουν αντικείμενα (instances), τα οποία ουσιαστικά
αποτελούν τις εγγραφές στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Ένα παράδειγμα μιας
τέτοιας

εγγραφής

κατηγορίας

της

βλέπουμε

στην πλαϊνή εικόνα. Στο
παράθυρο

αυτό

παρατηρούνται οι τιμές
όλων των ιδιοτήτων της
κατηγορίας
για

το

αντικείμενο.
εισαγωγή

«εκτυπωτή»
συγκεκριμένο
Επίσης

η

πληροφορίας

στο Protégé όσον αφορά τις εγγραφές πραγματοποιείται με μια σειρά από φόρμες
όπως αυτή που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν
και να διαφοροποιηθούν κατά βούληση του χρήστη.
3.2 Καθορισμός του τομέα και του πεδίου της οντολογίας
Κατά το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της οντολογίας μας καθορίσαμε τον τομέα και
το πεδίο της οντολογίας. Ο καθορισμός αυτός προέκυψε απαντώντας διάφορες
βασικές ερωτήσεις όπως:
o

Ποιος είναι ο τομέας που θα καλύψει η οντολογία;

o

Που θα χρησιμοποιηθεί η οντολογία;

o

Για ποιους τύπους ερωτήσεων θα πρέπει οι πληροφορίες στην οντολογία να
δώσουν τις απαντήσεις;

o

Ποιος θα χρησιμοποιήσει και θα διατηρήσει την οντολογία;
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Ο τομέας που θα καλύψει η οντολογία που αναπτύξαμε είναι ένα περιβάλλον
γραφείου. Το πεδίο γνώσης της οντολογίας είναι η αναπαράσταση όλου του
εξοπλισμού που απαιτείται για την δημιουργία ενός σύγχρονου επαγγελματικού ή
οικιακού γραφείου.
Ο σκοπός αυτής της οντολογίας θα μπορούσε να είναι η χρήση της σε ένα
ηλεκτρονικό σύστημα οδηγού αγορών μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε
συστήματα και εξοπλισμούς γραφείου και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους
πελάτες της. Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που
χρειάζεται κάποιος πού θέλει ένα είδος εξοπλισμού ή και όλο τον εξοπλισμό ενός
γραφείου. Ο ηλεκτρονικός οδηγός, που πιθανώς να έχει την μορφή ενός wizard, θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει πιθανούς συνδυασμούς εξοπλισμού
γραφείου ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου αλλά και ταυτόχρονα να
καθοδηγεί τον χρήστη σε σωστές επιλογές αποτρέποντας λάθη επιλογής, διενέξεις
και στοιχεία ασυμβατότητας.
Η οντολογία μας θα περιέχει έννοιες και ορολογίες της πληροφορικής, επίπλων και
γενικών ειδών γραφείου για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει. Δεν θα είναι
εξειδικευμένη γνώση καθώς ο χρήστης που θα κληθεί να την χρησιμοποιήσει θα είναι
ένας πελάτης που επιθυμεί να προμηθευτεί κάποια προτεινόμενη λύση. Συνεπώς θα
περιορίζεται σε κοινές ορολογίες και σε προδιαγραφές που περιγράφουν ένα προϊόν
όπως σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα.
Η οντολογία μας θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν θα περιέχει τιμές
και λογιστικά δεδομένα καθώς η πιο πιθανή χρήση της θα μπορούσε να είναι η
παροχή της από το internet ώστε κάποιος πελάτης, πριν επισκεφτεί το κατάστημα,
θα μπορούσε να ετοιμάσει την λύση του, ώστε επισκεπτόμενος το κατάστημα να
πάρει την οικονομική προσφορά, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κάποιου ειδικού
συμβούλου στο κατάστημα. Ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, με αρκετά
λιγότερες ανάγκες σε προσωπικό θα μπορούσε να παρέχει τα προϊόντα και τις λύσεις
του το ίδιο ποιοτικά και ίσως με μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε πως η οντολογία μας απαιτεί τη συνεχή συντήρηση
και εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των προϊόντων
που προσφέρει το κατάστημα.
Ένας από τους τρόπους που καθορίσαμε το πεδίο της οντολογίας είναι η ανάπτυξη
ενός καταλόγου ερωτήσεων, όπου μια βάση γνώσεων, βασισμένη στην οντολογία,
θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει (ερωτήσεις επάρκειας – Competency
Questions). Στον τομέα του περιβάλλοντος γραφείου, οι πιθανές ερωτήσεις
επάρκειας θα μπορούσαν να είναι:
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o

Ποιος είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε ένα γραφείο;

o

Ποια είναι τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε ένα γραφείο;

o

Ποια είναι η απόσταση των επίπλων σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς; (π.χ.
την πόρτα του δωματίου)

o

Ποια είναι τα μετρήσιμα μεγέθη που προδιαγράφουν μια ηλεκτρονική συσκευή
ή ένα έπιπλο που περιλαμβάνεται σε ένα γραφείο (πχ ποια είναι η ανάλυση
που μπορεί να έχει ένας εκτυπωτής τεχνολογίας laser; Τι μέγεθος θέλουμε να
έχει ένα γραφείο;).

o

Το γραφείο μας θα έχει δίκτυο; Τι τεχνολογία θα έχει το δίκτυο; (Ethernet
CAT 5e, CAT6;) Τι παθητικός εξοπλισμός απαιτείται για την ανάπτυξη του
δικτύου; (Τι μέγεθος ικριώματος, τι είδος πριζών, κλπ;)

o

Τι εξαρτήματα πρέπει να έχει το γραφείο για να μπορεί να εγκατασταθεί ένα
ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε ενσύρματο δίκτυο;
Πρέπει να έχει το γραφείο ειδικές υποδοχές – οδηγούς καλωδίων;

o

Τι χαρακτηριστικά περιέχει η καρέκλα σε ένα έξυπνο γραφείο; Θέλουμε να
προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το ύψος του χρήστη; Θέλουμε να
“θυμάται” προκαθορισμένες ρυθμίσεις του χειριστή;

Κρίνοντας από αυτόν τον κατάλογο ερωτήσεων, η οντολογία θα πρέπει να
συμπεριλάβει πληροφορίες για τις κατηγορίες των μηχανών, των επίπλων, τη
δομημένη καλωδίωση, καθώς και τους πιθανούς αυτοματισμούς ενός “έξυπνου”
γραφείου.
3.3 Επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών οντολογιών
Σε αυτό το βήμα εξετάσαμε τις υπάρχουσες οντολογίες και την πιθανότητα
επαναχρησιμοποίησης τους. Αναζητήσαμε αν κάποιος άλλος έχει κάνει κάτι
παρόμοια και ελέγξαμε εάν μπορούμε να προσαρμόσουμε και να επεκτείνουμε τις
υπάρχουσες πηγές για τον συγκεκριμένο τομέα μας και το πεδίο εφαρμογής του.
Στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Standford υπάρχουν έτοιμες οντολογίες όπου
μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει είτε άμεσα, είτε έμμεσα επεκτείνοντας μία από τις
υπάρχουσες οντολογίες ώστε να εξυπηρετεί τη δική του εφαρμογή.
•
•
•
•
•

http://ontolog.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl/
http://www.cs.utexas.edu/users/mfkb/related.html#thesauri
ftp://ftp.geneontology.org/pub/go/ontology-archive/
http://www.evocontology.org/site/Main/EvocOntologies2p9?from=Main.Downl
oadEvocOntologies
http://protegewiki.stanford.edu/index.php/Protege_Ontology_Library
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Στην περίπτωση του τομέα μας επίλεξαμε την οντολογία “office-env1.owl” που έχει
αναπτυχθεί από τον Prakash Kadel και περιλαμβάνει τις βασικές ηλεκτρονικές
συσκευές και εξοπλισμό ενός γραφείου. Στο παράρτημα Β παραθέτουμε πλήθος
βιβλιοθηκών οντολογιών που υπάρχουν στο διαδύκτυο και αναφέρονται σε
διάφορους τομείς.
Ακολούθως παραθέτουμε τη σχηματική αναπαράσταση της υπάρχουσας οντολογίας.

Η υπάρχουσα οντολογία περιλαμβάνει δύο
γενικές

κλάσεις

Περιλαμβάνονται

(super
οι

classes).

συσκευές

ενός

περιβάλλοντος γραφείου (devices) και τα
μεγέθη (metrics) που περιγράφουν διάφορα
αντικείμενα.

Σελίδα 47 από 90

Η κατηγορία devices, παρατηρούμε πως
περιλαμβάνει

τις

υποκατηγορίες:

accessories (εξαρτήματα –περιφερειακά),
communication
computation
storage

(τηλεπικοινωνίες),
(υπολογιστικά

(αποθηκευτικά

παραπάνω

συστήματα),
μέσα).

υποκατηγορίες

Οι

αναλύονται

περαιτέρω, όπως μπορούμε να δούμε στη
σχηματική αναπαράσταση αλλά και στη
τρέχουσα εικόνα.
Η

κατηγορία

μονάδες

“metrics”

μέτρησης

χαρακτηριστικά
αντικείμενα

ή

που

που

περιλαμβάνει
χρηστικά

χαρακτηρίζουν
περιλαμβάνει

τα
ένα

περιβάλλον γραφείου.
Στην υπάρχουσα οντολογία προσθέσαμε
δυο

επιπλέον

γενικές

κατηγορίες.

Τα

«έξυπνα» έπιπλα (smart_Furniture) και την
κατηγορία

της

δομημένης

καλωδίωσης

(Structure_Cabling). Οι παραπάνω γενικές
κατηγορίες

ουσιαστικά

αντικείμενα

που

εξοπλίζουν

ένα

θα

περιγράφουν
μπορούσαν

σύγχρονο

να

περιβάλλον

γραφείου. Επιπλέον προσθέσαμε και άλλες
μονάδες μέτρησης στην κατηγορία “metrics”
Στην ενότητα

3.5 αναλύουμε λεπτομερώς

τόσο την υπάρχουσα οντολογία, όσο και την
επέκτασή της, βήμα προς βήμα, μέχρι τη
τελική

της

παραθέτουμε
εισάγαμε

μορφή.
τον
στο

Στο
κώδικα

παράρτημα
OWL

PROTÉGÉ

που
και

χρησιμοποιήσαμε ως βάση για την εξέλιξη
της οντολογίας μας.
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3.4 Απαρίθμηση των σημαντικών όρων της οντολογίας
Αφού καταφέραμε να βρούμε μια οντολογία που δύναται να αποτελέσει την βάση για
την οντολογία μας, καταγράψαμε ένα κατάλογο με όλους τους όρους που θα
χρησιμοποιήσουμε είτε για να κάνουμε τις δηλώσεις είτε για να εξηγήσουμε σε έναν
χρήστη. Παραδείγματος χάριν, οι σημαντικοί όροι που σχετίζονται με έναν εκτυπωτή
θα συμπεριλάβουν τον τύπο του, την ανάλυση εκτύπωσης, το μέγεθος χαρτιού που
μπορεί να εκτυπώσει, υποκατηγορίες εκτυπωτών όπως εάν είναι τεχνολογίας inkjet
ή laser, αν είναι ασπρόμαυρος ή έγχρωμος, κλπ.
Αρχικά, δημιουργήσαμε ένα περιεκτικό κατάλογο όρων ώστε να αποφύγουμε την
επικάλυψη μεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύουν, τις σχέσεις μεταξύ των όρων,
ή οποιεσδήποτε ιδιότητες που οι έννοιες μπορούν να έχουν, ή εάν οι έννοιες είναι
κλάσεις (classes) ή ιδιότητες (slots).
3.5 Ορισμός και ιεράρχηση κλάσεων
Υπάρχουν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μιας ιεραρχίας κλάσεων
(Uschold και Gruninger 1996), όπως έχουμε προαναφέρει και θυμίζουμε πως είναι η
(α) μέθοδος από Επάνω προς τα Κάτω (top – down), (β) μέθοδος από Κάτω προς τα
Επάνω (bottom – up) και (γ) συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων
(Combination).
Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν η από Επάνω προς τα Κάτω (top – down), η
οποία αρχίζει με τον καθορισμό των γενικότερων εννοιών του τομέα και ακολουθεί η
ειδίκευση των εννοιών. Παραδείγματος χάριν,
μπορούμε να αρχίσαμε με τη δημιουργία των
κλάσεων

για

τις

γενικές

έννοιες

του

εξοπλισμού γραφείου.
Κατόπιν ειδικεύσαμε τις γενικές κλάσεις που
δημιουργήσαμε με τη δημιουργία μερικών
από τις υποκατηγορίες τους.
Οι ακόλουθες απεικονίσεις παρουσιάζουν την
ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων
ιεραρχίας κλάσεων.
Σε αυτή την εικόνα παρατηρούμε τις πρώτες
γενικές

κλάσεις

(super

classes)

που

δημιουργήσαμε για να περιγράψουμε τον
τομέα μας. Περιλαμβάνονται οι συσκευές ενός περιβάλλοντος γραφείου (devices), τα
μεγέθη (metrics) που περιγράφουν διάφορα αντικείμενα, «έξυπνα» έπιπλα
(smart_Furniture) και την κατηγορία της δομημένης καλωδίωσης (Structure_Cabling).
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Οι παραπάνω γενικές κατηγορίες ουσιαστικά περιγράφουν αντικείμενα που θα
μπορούσαν να εξοπλίζουν ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, σύμφωνα με τον
σκοπό της οντολογίας.
Στη συνέχεια εισαγάγαμε τις υποκατηγορίες (subclasses) κάθε υπερκατηγορίας
(super class).
Παραθέτουμε

αναλυτικά

τις

κατηγοριοποιήσεις

και

την

ιεράρχηση

που

πραγματοποιήσαμε.
Α. Super class: «devices»
Υπερκλάση

Υποκλάση
Accessories
Communication
Computation
Storage

devices

Η κατηγορία devices, παρατηρούμε πως
περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες: accessories
(εξαρτήματα – περιφερειακά), communication
(τηλεπικοινωνίες), computation (υπολογιστικά
συστήματα), storage (αποθηκευτικά μέσα), οι
οποίες αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν
περαιτέρω προκειμένου να αποκτήσουμε μια
πιο σαφή εικόνα των αντικειμένων που
απαρτίζουν τις συσκευές ενός σύγχρονου
περιβάλλοντος γραφείου.
Μετά από την περεταίρω κατηγοριοποίηση
προκύπτει σχηματικά η ακόλουθη ιεράρχηση
των κατηγοριών.
Υπερκλάση

Υποκλάση
“Accessories”

“devices”

“Communication”

“Computation”
“Storage”

Σελίδα 50 από 90

Υποκλάση / Οντότητα
“Printer”
“Scanner”
“Shredder”
“Copier”
“Tele_Communication”
“Data_Communication”
“Internet”
Computer”
“PDP”
“PDA”
“Data_Server”
“Database”

Παρατηρούμε

πως

ανάλογα

με

τα

«περάσματα» που πραγματοποιούμε στην
οντολογία μας, αναπτύσσουμε τις κατηγορίες
και υποκατηγορίες μας σε τέτοιο βάθος ώστε
να καταφέρουμε να αναλύσουμε όσο το
δυνατόν

καλύτερα

τον

τομέα

μας.

Παραδείγματος χάριν, η κατηγορία “devices”
περιλαμβάνει μια υποκατηγορία “accessories”
και στη συνέχεια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
μια υποκατηγορία την “printer” η οποία θα
δούμε ότι περιέχει ακόμα μια υποκατηγορία
με τα είδη των εκτυπωτών.
Μετά το τελικό πέρασμα στην κατηγορία “devices”, καταλήγουμε σε μια έκταση της
συγκεκριμένης υπερ κλάσης που είναι η ακόλουθη.
Κλάση

Υποκλάση

Υποκλάση / Οντότητα
“Printer

“Accessories”

“Scanner
“Shredder”
“Copier”
“Tele_Communication”

“devices”

“Communication”
“Data_Communication”

“Internet”
Computer”
“PDP”
“PDA”
“Data_Server”
“Database”

“Computation”
“Storage”

Οντότητα
“Dot_Matrix_Printer”
“Laser_Printer”
“Phone”
“Pager”
“fax”
“Wi-Fi”
“LAN”
“Bluetooth”
“Wireless_Lan”
“Internet”
-

Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε πλήρως σε όλες τις υποκατηγορίες αναλύοντας σε
βάθος για κάθε ομάδα συσκευών όπως αναλύσαμε την υποκατηγορία των
εκτυπωτών

(“printer”),

(“Tele_Communication”)

την
και

την

υποκατηγορία
υποκατηγορία

(“Data_Communication”).

Σελίδα 51 από 90

των

τηλεπικοινωνιών

τηλεπικοινωνιών

δεδομένων

Παρατηρούμε πως κάθε υποκατηγορία καταλήγει στην ιεραρχία με τα αντικείμενα
που περιλαμβάνει. Ακολούθως μπορούμε να διακρίνουμε την πλήρη έκταση της
ιεραρχίας που δημιουργήσαμε στην
υπερκλάση

“Devices”.

ανάπτυγμα

κάθε

υποκατηγορίας

Το

τελικό

κατηγορίας

καταλήγει

με

και
τις

οντότητες

(instances)

που

περιλαμβάνει.

Παραδείγματος χάριν

παρατηρούμε πως η υποκατηγορία
“printer” περιλαμβάνει τις οντότητες
“Dot_matrix_printer”

(εκτυπωτής

ακίδας) και “Laser_printer” (εκτυπωτής
laser). Στις συγκεκριμένες οντότητες
θα ορίσουμε συγκεκριμένες ιδιότητες,
όπως θα δούμε παρακάτω. Ομοίως
ισχύει

για

τις

“Tele_Communication”

υποκατηγορίες
που

περιλαμβάνει τις οντότητες “phone” (τηλέφωνο), “pager” (βομβητής) και “fax” (φαξ)
και “Data_Communication” που περιλαμβάνει τις οντότητες “Wi-Fi”, “LAN”,
Bluetooth”, “Wireless_LAN”, “internet”.
B. Class: «metrics»
Κρίναμε σκόπιμο να δημιουργήσουμε μια
καινούργια κατηγορία, την “metrics” στην
οποία

εισαγάγαμε

μονάδες

μέτρησης

χαρακτηριστικά
αντικείμενα

τις

που
που

σημαντικότερες
ή

χρηστικά

χαρακτηρίζουν
περιλαμβάνει

τα
ένα

περιβάλλον γραφείου.
Ουσιαστικά

η

κατηγορία

“metrics”

περιλαμβάνει οτιδήποτε θα μπορούσε να
περιγράψει

ένα

αντικείμενο

του

περιβάλλοντος γραφείου είτε αυτό είναι
ηλεκτρονική

συσκευή,

είτε

έπιπλο.

Ακολούθως παραθέτουμε ένα πίνακα με την
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αναφορά στην κλάση “metrics”, τις οντότητες που περιλαμβάνει καθώς και
επεξηγήσεις σχετικά με αυτές.
Κλάση

“metrics”

Οντότητες
Resolution
Color_Depth
Address_Number
Operating_System
PPM
Capacity
Transfer_Rate
Protocols
Feet
Standard
Speed
Weight
Depth
Width
Sensor
Material
Color
Height

Επεξήγηση
Ανάλυση εκτύπωσης
Βάθος χρώματος εκτύπωσης
Αριθμός διεύθυνσης δικτύου
Λειτουργικό σύστημα
Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων
Χωρητικότητα σε τροφοδότη εγγράφων
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Πόδια (μέτρηση μήκους)
Προτυποποίηση
Ταχύτητα
Βάρος
Βάθος
Πλάτος
Σένσορας
Υλικό κατασκευής
Χρώμα
Ύψος

Η χρησιμότητα της παραπάνω κλάσης, θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντική καθώς
βάση αυτής μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα αντικείμενο ενός περιβάλλοντος
γραφείου με ένα προτυποποιημένο μέγεθος το οποίο όχι μόνο αντιστοιχεί σε
παραπάνω από μια οντότητα, όπως παραδείγματος χάριν η οντότητα “Resolution”
(ανάλυση εκτύπωσης) μπορεί να αναφέρετε σε έναν εκτυπωτή αλλά και σε ένα
φωτοτυπικό.
Γ. Class: «Smart_Furniture»
Η υπερκλάση “Smart_Furniture” αποτελεί μια
υπερκλάση

που

περιλαμβάνει

οντότητες

επίπλων όπως γραφεία και καρέκλες οι
οποίες

περιέχουν

καινοτόμες

λειτουργίες

όπως την ικανότητα να προσαρμόζονται
έξυπνα

σε

Παραδείγματος

διάφορες
χάριν

μια

συνθήκες.
καρέκλα

θα

μπορούσε να προσαρμόζει το ύψος της
ανάλογα με το ύψος και το βάρος του χρήστη
που την χρησιμοποιεί. Επίσης περιλαμβάνει
τα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα γραφείο,
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όπως φωτιστικά, ερμάρια κ.λπ. Η συγκεκριμένη υπερκλάση περιλαμβάνει οχτώ
οντότητες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην πρωτογενή οντολογία που
χρησιμοποιήσαμε και αποτελεί μια δική μας προσθήκη.
Ακολούθως παραθέτουμε ένα ενδεικτικό πίνακα με αναφορά στην υπερκλάση
“Smart_Furniture”, τις οντότητες που περιλαμβάνει καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με
αυτές.
Κλάση

“Smart_Furniture”

Οντότητες
“Desktop”
“Seat”
“Lighting”
“Armoir”
“Library”
“Footrest”
“Box”
“Door”

Επεξήγηση
Γραφείο
Καρέκλα
Φωτιστικό
Ερμάριο
Βιβλιοθήκη
Υποπόδιο
Χαρτοθήκη
Πόρτα

Δ. Class: «Structured_Cabling»
Ακολούθως παραθέτουμε την τελευταία υπερκλάση της οντολογίας μας που αφορά
την δομημένη καλωδίωση ενός γραφείου. Ομοίως με τις παραπάνω διαδικασίες η
υπερκλάση “Stucture_Cabling” διαθέτει κάποιες υποκατηγορίες οι οποίες απαρτίζουν
τις πιθανές εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης σε ένα γραφείο, σύμφωνα με τις
τεχνολογίες και τα πρότυπα που ισχύουν. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύουμε την
ιεράρχηση των κλάσεων – υποκλάσεων.

Υποκλάση / Οντότητα
Cooper
Fiber_Optic
Coaxial
Patch_Panel
Out_Lets
Rack
Channels

Υπερκλάση

“Stuctured_Cabling”
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Παρατηρούμε

πως

“structured_cabling”
υποκλάσεις:

η

υπερκλάση

περιέχει

“cooper”

τις

(καλώδια

χαλκού), “Fiber_Optic” (οπτικές ίνες),
“Patch_panel”

(κατανεμητές),

“Out_Lets” (πρίζες), “rack” (ικριώματα),
“channels”

(κανάλια

όδευσης

καλωδίων). Εκτός από τις παραπάνω
υποκλάσεις περιλαμβάνεται και μια
οντότητα,

η

“Coaxial”

(ομοαξονικό

καλώδιο δικτύου) το οποίο δεν μπορεί
να αποτελέσει υποκλάση καθώς είναι
από μόνο του μια οντότητα χωρίς
περαιτέρω υποκατηγορίες.
Αναλύοντας περαιτέρω την υπερκλάση “structured_cabling” προκύπτει σχηματικά η
ακόλουθη ιεράρχηση των κατηγοριών.

Υπερκλάση

Υποκλάση / Οντότητα
Cooper
Fiber_Optic
Coaxial
Patch_Panel

“Stuctured_Cabling”
Out_Lets
Rack
Channels
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Οντότητα
UTP
STP
Multimode
Singlemode
24ports
48ports
Single_port
Double_port
Triple_port
Wall_mounted
Floor_Mounted
Pvc
Aluminum

Από τα παραπάνω προκύπτουν
τα

ακόλουθα.

Η

υποκλάση

“cooper” (χαλκός) περιέχει δύο
οντότητες, τις “UTP” (Unshielded
Twisted Pair – συνεστραμμένα
αθωράκιστα

ζεύγη

χαλκού) και

καλωδίου

“STP” (Shielded

Twisted Pair – συνεστραμμένα
θωρακισμένα
χαλκού),

οι

αποτελούν
που

ζεύγη

καλωδίου

οποίες

οντότητες

κατηγορίες

χαλκού

χρησιμοποιούνται

εγκατάσταση
καλωδιώσεων.
“Fiber_optic”
περιέχει

δύο

στην

δομημένων
Η

υποκλάση

(οπτικές
οντότητες,

ίνες)
τις

“Multimode” (πολύτροπες οπτικές ίνες) και τις “Singlemode” (μονότροπες οπτικές
ίνες). Η υποκλάση “Patch_panel” (κατανεμητές) περιλαμβάνει δύο οντότητες ανάλογα
με τη χωρητικότητα τους σε θύρες, τις “24ports” και “48ports”. Η υποκλάση “out_lets”
(πρίζες δικτύου) περιλαμβάνει τρεις οντότητες ανάλογα με τις θύρες που περιέχουν
και αυτές είναι οι,

“Single_port” (μονής θύρας), “Double_port” (διπλής θύρας),

“Triple_port” (τριπλής θύρας). Η υποκλάση “Rack” (ικρίωμα) περιλαμβάνει δύο
οντότητες, την “Wall_mounted” (ικριώματα που εγκαθίστανται στον τοίχο) και την “
Floor_Mounted” που αφορά ικριώματα που εγκαθίστανται στο πάτωμα. Τέλος,
υπάρχει και υποκλάση “Channels” (κανάλια όδευσης καλωδίων) που περιλαμβάνει
δύο οντότητες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, δηλαδή τις “Pvc” (πλαστικό) και
“Aluminum”.
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3.6 Ορισμός Instances και slots
Παραθέτουμε συγκεντρωτικά το ολοκληρωμένο
σύστημα της οντολογίας μας, όπου διακρίνονται
ξεκάθαρα οι κλάσεις και οι οντότητες που
περιέχουν αυτές.

Συνέχεια εικόνας 1

Εικόνα 1

Συνέχεια εικόνας 1
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Στο στάδιο αυτό δημιουργήθηκαν οι ιδιότητες όλων
των

οντοτήτων

προστέθηκαν
συγκεντρωτικά

της

σε

βάσης

κάθε

όλα

τα

και

οντότητα.
slots

–

στη

συνέχεια

Παραθέτουμε
ιδιότητες

που

δημιουργήσαμε στην συγκεκριμένη οντολογία.
Για κάθε ένα από τα slots που δημιουργήσαμε στην
οντολογία μας συμπληρώσαμε την περιγραφή, το
είδος των τιμών που επιτρέπεται να πάρει καθώς και
με ποια οντότητα συνδέεται.
Στις ακόλουθες εικόνες φαίνονται οι ιδιότητες που
αφορούν τις οντότητες:

(1) slot “hasCapacity”

Το slot “hasCapacity” αναφέρεται στο μέγεθος της χωρητικότητας κάποιου
αποθηκευτικού μέσου και συνδέεται με την οντότητα “storage”.
(2) slot “hasColorDepth”

To slot “hasColorDepth” αναφέρεται στο βάθος χρώματος ενός σαρωτή (scanner) και
συνδέεται με την οντότητα “scanner”.
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(3) slot “hasColor”

Το slot “hasColor” αναφέρεται στις χρωματικές αποχρώσεις ενός επίπλου (καρέκλας,
γραφείου) και συνδέεται με τις οντότητες “Desktop” και “seat”.
(4) slot “hasDepth”

To slot “hasDepth” αναφέρεται στο βάθος ενός ικριώματος (rack) και συνδέεται με τις
οντότητες “Wall_Mounted” και “Floor_Mounted”.
(5) slot “hasFeetPerMinute”

To slot “hasFeetPerMinute” αναφέρεται στην ταχύτητα κοπής χαρτιού ενός
καταστροφέα εγγράφων και συνδέεται με την οντότητα “shredder”.
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(6) slot “hasHeight”

To slot “hasHeight” αναφέρεται στο ύψος μιας καρέκλας και συνδέεται με την
οντότητα “seat”.
(7) slot “hasInstalledOS”

Το slot “hasInstalledOS” αναφέρεται στο εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα ενός
υπολογιστικού συστήματος και συνδέεται με τις οντότητες “Computer”, “PDP”, “PDA”.
(8) slot “hasMaterial”

Το slot “hasMaterial” αναφέρεται στο υλικό των επίπλων και συνδέεται με τις
οντότητες “Desktop”, “Seat”.
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(9) slot “hasMaxResolution”

Το slot “hasMaxResolution” αναφέρεται στη μέγιστη ανάλυση απόδοσης μιας
συσκευής

εκτυπωτή

ή

ενός

σαρωτή

και

συνδέεται

με

τις

οντότητες

“Dot_Matrix_Printer”, “Laser_Printer”, “Scanner”.
(10) slot “hasMetrics”

Το slot “hasMetrics” αναφέρεται σε όλες τις οντότητες των κλάσεων “Devices”,
“Smart_Furniture” και “Structured_Cabling”, και είναι όλες οι μονάδες μέτρησης που
μπορούν να περιγράψουν τις οντότητες.
(11) slot “hasNumber”

Το slot “hasNumber” αναφέρεται σε τηλεφωνικό αριθμό συσκευής τηλεφώνου, fax και
βομβητή (pager) και συνδέεται με τις οντότητες “phone”, “pager”, “fax”.
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(12) slot “hasPPM”

Το slot “hasPPM” αναφέρεται στην ταχύτητα εκτύπωσης εκτυπωτικών συσκευών
(pages

per

minute)

και

συνδέεται

με

τις

οντότητες

“Dot_Matrix_Printer”,

“Laser_Printer”.
(13) slot “hasSensor”

Το slot “hasSensor” αναφέρεται στην ύπαρξη κάποιας συσκευής αισθητήρα που
υπάρχει ή όχι σε ένα «έξυπνο» έπιπλο και συνδέεται με την οντότητα “seat”.
(14) slot “hasSpeed”

Το slot “hasSpeed” αναφέρεται στην ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και συνδέεται
με τις οντότητες “Data_Communication”, “UTP” και “STP”.
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(15) slot “hasStandard”

Το slot “hasStandard” αναφέρεται στα πρότυπα που ακολουθούν τα συστήματα
καλωδιώσεων και συνδέεται με τις οντότητες “UTP”, “STP”, “Multimode” και
“Singlemode”.
(16) slot “The_user_has_height”

Το slot “The_user_has_Height αναφέρεται στo ύψος που έχει ο χρήστης και
συνδέεται με την οντότητα “Seat”.
(17) slot “hasWidth”

Το slot “hasWidth” αναφέρεται στo πλάτος που μπορεί να έχει ένα ικρίωμα, και ένα
κανάλι καλωδιώσεων συνδέεται με τις οντότητες “Wall_Mounted”, “Floor_mounted”,
“Pvc”, “Aluminium”.
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(18) slot “needsFurniture”

Το slot “needsFurniture” αναφέρεται στο γεγονός εάν κάποια συσκευή χρειάζεται
κάποιο έπιπλο για να εγκατασταθεί και συνδέεται με την κλάση “devices”.
(19) slot “values”

Το slot “values” αναφέρεται στις τιμές που λαμβάνουν οντότητες όπως η ανάλυση, το
βάθος χρώματος, τον αριθμό σελίδων, κλπ.
(20) slot “Serves”

Το slot “Serves” αναφέρεται στο γεγονός στο ποιες συσκευές εξυπηρετούνται από το
σύστημα δομημένης καλωδίωσης και συνδέεται με την κλάση “Structured_Cabling”.
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(21) slot “usesProtocol”

Το slot “usesProtocol” αναφέρεται στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τις
διάφορες τεχνολογίες δικτύωσης και συνδέεται με τις οντότητες “Wi-Fi”, “LAN”,
“Bluetooth” και “Wireless_Lan”.
3.7 Συμπλήρωση τιμών στις οντότητες
Σε κάποιες από τις οντότητες της οντολογίας μας συμπληρώσαμε τιμές για να
δώσουμε μια μορφή λειτουργίας στην εφαρμογή μας, όπως θα δούμε και παρακάτω.
Έτσι λοιπόν συμπληρώσαμε τις ακόλουθες τιμές στις οντότητες:
(1) Οντότητα “Dot_Matrix_printer”

(2) Οντότητα “Laser_printer”
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(3) Οντότητα “Resolution”

(4) Οντότητα “Color_Depth”

(5) Οντότητα “PPM”

(6) Οντότητα “Height”
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(7) Οντότητα “Seat”

3.8 Σχηματική αναπαράσταση οντολογίας
Με τη σχηματική αναπαράσταση έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη οντολογία,
δηλαδή αν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των κλάσεων, αν έχουμε καλύψει όλες τις
πληροφορίες που θέλουμε να παρέχει η οντολογία μας και γενικά να δούμε
σχηματικά όλη την οντολογία. Μια συνολική εικόνα της οντολογίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Από την παραπάνω εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε την υπερκλάση devices,
καθώς και τις υποκλάσεις που αναφέραμε σε προγενέστερη παράγραφο.
Παρατηρούμε ότι και οι τέσσερις υπερκλάσεις συνδέονται μεταξύ τους γεγονός που
μας επιτρέπει να μεταβούμε από τη μια υπερκλάση στην άλλη καθώς και να
απαντήσουμε σε μια συνδυαστική ερώτηση που αφορά δύο υπερκλάσεις. Τέλος
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πρέπει να επισημάνουμε ότι με το παραπάνω γράφημα η οντολογία μας είναι
δομημένη σωστά καθώς παρατηρούμε ότι από οποιαδήποτε οντότητα μιας κλάσης
υπάρχει ένα μονοπάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια άλλη οντότητα
διαφορετικής κλάσης.

3.9 Ενδεικτικές ερωτήσεις – απαντήσεις της οντολογίας
Σε αυτή την παράγραφο θα παραθέσουμε μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις –
απαντήσεις (queries) για να αποτυπώσουμε την λειτουργία της οντολογίας που
αναπτύξαμε.
3.8.1 Ερώτηση (α)
Υπάρχει laser εκτυπωτής με μέγιστη ανάλυση 2000 dpi?
Απάντηση:
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Ερώτηση (β)
Ποιες ταχύτητες εκτύπωσης μπορούμε να έχουμε σε ένα εκτυπωτή dot matrix?
Απάντηση:
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Ερώτηση (γ)
Πόσο είναι το ύψος της καρέκλας όταν ο χρήστης έχει ύψος 1,60Μ ?
Απάντηση:
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Ερώτηση (δ)
Πόσο είναι το ύψος της καρέκλας όταν ο χρήστης έχει ύψος μεγαλύτερο από 1,60Μ?
Απάντηση:
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Ερώτηση (ε)
Ποια ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων θα έχουμε σε ένα δίκτυο κατηγορίας CAT6?
Απάντηση:

Σελίδα 72 από 90

Ερώτηση (στ)
Ποια ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων θα έχουμε σε ένα δίκτυο κατηγορίας CAT5Ε?
Απάντηση:
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Ερώτηση (η)
Ποια είναι η απόσταση του ερμάριου, του γραφειου και της βιβλιοθήκης από την
πόρτα του δωματίου;
Απάντηση:
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από την παρούσα εργασία αναφερθήκαμε στην έννοια των οντολογιών μέσα
από ορισμούς και παραδείγματα. Αναφερθήκαμε στα είδη οντολογιών όπως αυτά
έχουν κατηγοριοποιηθεί καθώς και στις γλώσσες αναπαράστασης των οντολογιών.
Παρουσιάσαμε συνοπτικά τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης των οντολογιών με
ιδιαίτερη έμφαση στο λογισμικό PROTÉGÉ 2000, το οποίο και χρησιμοποίησαμε για
την ανάπτυξη δικής μας οντολογίας.
Αναφερθήκαμε συνοπτικά στη μηχανική οντολογιών και παρουσιάσαμε κάποιες
βασικές μεθοδολογίες ανάπτυξής τους. Σε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε σε
πιο πρακτικό επίπεδο τη διαδικασία ανάπτυξης μιας οντολογίας παρουσιάσαμε τα
βασικά βήματα που ακολουθούνται για την ανάπτυξή της.
Τέλος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό PROTÉGÉ 2000 αναπτύξαμε μια δική μας
οντολογία που αφορά στο πεδίο εξοπλισμού ενός επαγγελματικού γραφείου.

Η

οντολογία που αναπτύξαμε βασίστηκε σε έτοιμη οντολογία που ανακτήσαμε από το
διαδίκτυο και περιείχε σημαντικό πλήθος όρων που θα χρησιμοποιούσαμε στην δική
μας οντολογία. Βασιζόμενη λοιπόν στην αρχική οντολογία, προβήκαμε στις
απαραίτητες προσθήκες, διαγραφές και μεταποιήσεις προκειμένου η τελική οντολογία
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας και στις ερωτήσεις επάρκειας που θέσαμε για
την εφαρμογή μας κατά την εκκίνηση της διαδιακασίας.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε, αν και τα όρια και οι διαφορές μεταξύ των
διαφόρων μεθοδολογιών δεν είναι ευδιάκριτα σε μια τόσο μικρής έκτασης οντολογία,
θα λέγαμε πως ήταν η μέθοδος Uschold και King’s. Ειδικότερα ακολουθήσαμε
επαναληπτικά την top-down προσέγγιση που σημαίνει ότι απαριθμήσαμε τους
κυριότερους όρους αρχικά και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην ιεράρχιση και
κατηγοριοποίηση των κλάσεων και υποκλάσεων. Η μέθοδος αυτή μας βοήθησε
ιδιαίτερα διότι δεδομένου ότι η οντολογία μας ανήκει στην κατηγορία των Domain
ontologies, είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες οι οντότητες, οι κλάσεις, οι ιδιότητες και οι
σχέσεις μεταξύ αυτών επιτρέποντας στον χρήστη να εξελίσει την οντολογία του με
σαφή και ιεραρχημένη δομή χωρίς επικαλύψεις και διενέξεις.
Σημειώνουμε το γεγονός ότι κατά την εξέλιξη της οντολογίας δώσαμε έμφαση κυρίως
στην βασική δομή της οντολογίας και όχι τόσο σε λεπτομέρειες, προσπαθώντας να
δημιουργήσουμε μια βασική κεντρική δομή που θα καταστούσε σαφές τον τρόπο που
προσεγγίσαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Επιπλέον για την ορθότητα του
παραδείγματος δώσαμε τιμές σε μέρος των ιδιοτήτων και δημιουργήσαμε ενδεικτικά
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ερωτήματα στην οντολογία μας προκειμένου να λάβουμε τις αναμενόμενες
απαντήσεις.
Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σε βάθος ανάπτυξη της συγκεκριμένης οντολογίας,
βάσει την κεντρικής δομής που αναπτύξαμε και η μετέπειτα συμπλήρωση πλήθους
τιμών ώστε να μπορεί στη συνέχεια να ολοκληρωθεί σε κάποιο εκτελέσιμο λογισμικό
ή ακόμα και να εκδοθεί στον παγκόσμιο ιστό με την ανάπτυξη βέβαια των
κατάλληλων διεπαφών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α
Κώδικας OWL οντολογίας εξοπλισμός γραφείου.
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://www.ise.icu.ac.kr/ontologies/office-env1.owl#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.ise.icu.ac.kr/ontologies/office-env1.owl">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="Printer">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Accessories"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Scanner">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Resolution"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasMaxResolution"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Accessories"/>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasColorDepth"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Color_Depth"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Tele_Communication">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Communication"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Accessories">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Devices"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Phone">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
>1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasNumber"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
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<owl:Class rdf:ID="Address_Number"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasNumber"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Tele_Communication"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Computer">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasInstalledOS"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Operating_System"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Computation"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Dot_Matrix_Printer">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasMaxResolution"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Resolution"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Printer"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPPM"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="PPM"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="PDP">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Operating_System"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasInstalledOS"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Computation"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Capacity">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Metrics"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Wi-Fi">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Protocols"/>
</owl:someValuesFrom>
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<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="usesProtocol"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Data_Communication"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Shredder">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Feet"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasFeetPerMinute"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Accessories"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="PDA">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasInstalledOS"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Operating_System"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Computation"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Feet">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Communication">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Devices"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Laser_Printer">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Resolution"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasMaxResolution"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Printer"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#PPM"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasPPM"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Storage">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasCapacity"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Capacity"/>
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</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Devices"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Computation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Devices"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Internet">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Communication"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Copier">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="#Resolution"/>
</owl:someValuesFrom>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasMaxResolution"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Accessories"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Resolution">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Operating_System">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Data_Server">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Storage"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#PPM">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Protocols">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="LAN">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#usesProtocol"/>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Protocols"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Data_Communication"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Bluetooth">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Protocols"/>
<owl:onProperty rdf:resource="#usesProtocol"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Data_Communication"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Color_Depth">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Address_Number">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Transfer_Rate">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Metrics"/>
</owl:Class>
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<owl:Class rdf:ID="Wireless_LAN">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#usesProtocol"/>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Protocols"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="#Data_Communication"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Pager">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
>1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasNumber"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasNumber"/>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="#Address_Number"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Tele_Communication"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Data_Communication">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasSpeed"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Transfer_Rate"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Communication"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Database">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Storage"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Fax">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:minCardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
>1</owl:minCardinality>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasNumber"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Tele_Communication"/>
</owl:Class>
</rdf:RDF>
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.3, Build 418) http://protege.stanford.edu -->
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Β
Βιβλιοθήκες οντολογιών στο διαδίκτυο.
•

AIM@SHAPE Ontologies: Ontologies pertaining to digital shapes. Source:
AIM@SHAPE NoE - Advanced and Innovative Models And Tools for the
development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring, and
Processing knowledge Embedded in multidimensional digital objects.

•

amino-acid.owl: A small OWL ontology of amino acids and their properties.
Source: Amino Acid Ontology Web site.

•

Basic Formal Ontology (BFO)

•

bhakti.owl: An OWL ontology for the transcendental states of consciousness
experienced by practitioners of bhakti-yoga, a form of Vedic consciousness
engineering.

•

Biochemical Ontologies: Over 30 ontologies for knowledge representation
and reasoning across scientific domains. Ontologies are normalized into nondisjoint primitive skeletons and complex class expressions for DL reasoning.
Ontologies describe atoms, bonds, molecules, macromolecules and the
processes they participate in.

•

BioPAX: An OWL ontology for biological pathways, which is primarily used to
exchange data between pathway resources.

•

BIRNLex: An ontology created by and for the Biomedical Informatics
Research Network (BIRN) in order to provide a shared semantic framework in
which to annotate BIRN data related to multi-resolutional, cross-species
studies of neurodegenerative disease. BIRNLex follows the OBO Foundry
best practices and makes use of other OWL-based OBO ontologies.

•

BreastCancerOntology: An OWL ontology for describing some features of
Breast Cancer; Basic model is stable, but still being fleshed out.

•

camera.owl: An OWL ontology about the individual parts of a photo camera.
Source: XFront OWL Tutorial.

•

Cardiology.owl: An ontology to present various cardiology diseases, their
symptoms, tests, and complications. Contributed by Rishi.

•

Cell Cycle Ontology (CCO): An application ontology for the cell cycle process.

•

CN Ontology: An OWL ontology presenting the concepts used in collaborative
networked organizations with focus on Virtual Organizations Breeding
Environment.

•

consciousness1.owl: An OWL ontology showing the transcendental
background for consciousness according to the ancient Vedic literature.
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•

countries.owl: The ISO 3166 Code List of countries. Contributed by Dieter E.
Jenz.

•

Daycare.swrl.owl: A demo ontology about a childcare center showing the use
of SWRL for reasoning. Contributed by Jane Peace.

•

Delegation Ontology: An OWL ontology to describe delegation concepts in
the context of Grid computing.

•

Dependable Systems Ontology: Ontology about resilient and dependable
systems including threats, failures, faults and errors as used in the ReSIST
project.

•

Dietas: Esto es una ontología en OWL no terminada que simula un dietista.

•

DOLCE: The Dolce foundational ontology and its extensions provide a
domain-independent framework to build ontologies on the basis of highlyreusable patterns. Contributed by Aldo Gangemi.

•

Education Ontology: Ontology for the Minnesota Department of Education
based on the National Information Exchange Model (NIEM) structures and
ISO/IEC 11179 standards. This domain includes information about K-12
students, teachers, schools, districts, enrollments, assessments, USDA food
and nutrition programs, and on-line courses. Includes approximately 400 data
elements. A case study will be presented at the Semantic Technology
conference in March 2006. Feedback -> http://www.danmccreary.com.

•

EHROntology: An Electronic Health Records ontology based on openEHR
work. Contributed by Isabel Roman Martinez.

•

ESG: An ontology describing very large simulation datasets and related
information for climate sciences such as those found in the Earth System Grid
project. Contributed by Line Pouchard.

•

family.swrl.owl: A SWRL/OWL demo ontology about family relationships .
Contributed by Christine Golbreich.

•

Federal Enterprise Architecture Reference Model Ontology (FEA-RMO):
Representation of Federal Enterprise Architecture in OWL.

•

fgdc-csdgm.owl: Ontology for Content Standard for Digital Geospatial
Metadata (CSDGM) of Federal Geographic Data Committee (FGDC).
Contributed by Akm Saiful Islam, Bora Beran, Volkan Yargici, and Michael
Piasecki.

•

fsm.owl: A simple ontology for finite state machines. Contributed by Peter
Dolog.

•

generations.owl: An ontology about family relationships that demonstrates
classification. Contributed by Matthew Horridge.

•

Geographic Information Metadata - ISO 19115: An ontology representing
Geographic Information Metadata - (ISO 19115).
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•

hu.owl: A hierarchic division of hydrologic units. Contributed by Luis
Bermudez.

•

Infrastructure Product Ontology: An OWL ontology for utility infrastructure
products, their attributes, mechanisms, and measures. Products span all five
sectors of utilities (Water, Wastewater, Gas, Electricity, and Telecom).

•

iso-metadata.owl: Several ISO Geographic Information Ontologies developed
with the Protege-OWL editor. Contributed by Akm Saiful Islam, Bora Beran,
Luis Bermudez, Stephane Fellah & Michael Piasecki.

•

ka.owl: Defines concepts from academic research. Contributed by Ian
Horrocks.

•

koala.owl: A simple ontology about humans and marsupials. Contributed by
Holger Knublauch.

•

LKIF Core: A core ontology of basic legal concepts. Contributed by Rinke
Hoekstra.

•

Monetary_ontology_0.1d.zip: A zipped Protégé project of an ontology for
currency creation and use. Also contains an "owl". The objective is an active
description of all forms of "money" from barter to clearing systems, from
precious metal coinage to debt-based fiat. It is oriented towards designers of
payment systems and community currency systems. Here is a preview GIF
image ! First begun 2008/05/04 and last updated 2008/05/12. v0.0
Contributed by Martin "Hasan" Bramwell

•

MGEDOntology.owl: An ontology for microarray experiments in support of
MAGE v.1. Source: MGED Society.

•

NCI Thesaurus: A huge ontology developed by the National Cancer Institute
(NCI). Source: NCI Enterprise Vocabulary Services.

•

New Testament Names: A semantic knowledge base describing named
things (people, places, and other classes) in the New Testament, as well as
their attributes and relationships. It includes both an ontology and a
substantial amount of instance data. NTNames is part of SemanticBible.org.

•

not-galen.owl: A selective adaptation made in 1995 of an early prototype
GALEN model; content is not related to or representative of any current or
historical OpenGALEN release. Contributed by Ian Horrocks.

•

office-env1.owl,office-env2.owl:
Contributed by Prakash Kadel

•

OGC: Ontology for Geography Markup Language (GML3.0) of Open GIS
Consortium (OGC). Contributed by Contributors: Zafer Defne, Akm Saiful
Islam and Michael Piasecki.

•

OMG - Meta Object Facility: Ontology representation of the OMG-MOF
generated from the OMG Specification (XMI).

Ontologies
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for

office

environment.

•

OMG - MOF - Query, View, and Transformations: Ontology representation of
the OMG-MOF-QVT generated from the OMG Specification (XMI).

•

OMG - Ontology Definition Metamodel (ODM): Ontology representation of the
OMG-ODM generated from the OMG Specification (XMI).

•

OMG - Unified Modeling Language (UML2): Ontology representation of the
OMG-UML2 generated from the OMG Specification (XMI).

•

OntoClean: Representation of OntoClean meta-properties and corresponding
constraints as a Protege ontology and a set of PAL constraints.

•

OntoTool: An ontology that is used to model Task and Tool features for
project realization. This ontology contains essential concepts about the
relationship between task and tool and frequently asked questions about tool
identification.

•

OSM - Ontology for Support and Management: An ontology that contains all
constructs required for the various versions of the Ontology for Support and
Management of pervasive services by using ontology-based policy
mechanisms run by IST-Context project and research extended towards
Onto-Context framework to demonstrate advantages when OSM ontology is
used.

•

people+pets.owl: From the ISWC03 tutorial on OWL by Sean Bechhofer, Ian
Horrocks, and Peter Patel-Schneider.

•

Petrinet Semantic Web Infrastructure: Contributed by Dragan Gasevic.

•

Pizzas: The OWL ontology used in the Protege-OWL Tutorial. Contributed by
The CO-ODE Project.

•

Pr/T net Ontology: An ontology for high-level Petri nets.

•

PPOntology: An OWL ontology for cereal plant protection. Currently, it is
developed to encompass the field of diagnosis and treatment of barley
disorders.

•

Protein Ontology: Protein Ontology or PO provides a unified vocabulary for
capturing declarative knowledge about protein domain and to classify that
knowledge to allow reasoning. Contributed by Amandeep S. Sidhu.

•

resume.owl: An ontology to document relevant information about a person's
career. Contributed by John A. Yanosy Jr..

•

shuttle-crew-ont.owl: An ontology about the crew from a space shuttle.
Source: Dynamic Research Corporation.

•

SNP-Ontology: An ontology to represent genomic variations, and related
concepts. Contributed by Adrien Coulet.

•

Sort Ontology: Sort ontology is a model of ontologies where ontological
classes are represented as sorts with the principles of identity and
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individuation. The model consists of four meta-classes: TypeSort,
QuasitypeSort, RoleSort, and PhaseSort. It is intended to enrich the
semantics of ontological classes by embedding abstract-level domain
independent knowledge (called meta-knowledge) into OWL ontologies.
•

Surface-Water-Model-Ontology: An ontology for surface water and water
quality models currently exists based on the list provided SMIC, US
Geological Survey using Protege. Contributed by Akm Saiful Islam.

•

SVECore.owl: A core ontology for developing 3D Semantic Virtual
Environments and a simple Domain Specific Ontology for creating a virtual
bar (DSOBar.owl). Contributed by Francisco Grimaldo.

•

SWEET Ontologies: A Semantic Web for Earth and Environmental
Terminology. Source: Jet Propulsion Laboratory.

•

tambis-full.owl: A biological science ontology developed by the TAMBIS
project. Contributed by Ian Horrocks.

•

Tool and Task: An ontology that is used to model Task and Tool features for
project realization. Contributed by Marek Szlezak.

•

travel.owl: A tutorial OWL ontology for a Semantic Web of tourism.
Contributed by Holger Knublauch.

•

WebOfPatterns: An OWL ontology for object-oriented software design. Used
to represent design patterns, a Java client exists that can download these
descriptions and scan code for pattern instances.

•

wine.owl: An ontology of wines (demonstrates project inclusion). Original
source: WebOnt OWL Guide.

•

Wood Ontology — Contributed by Muhammad Abulaish and Lipika Dey.
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