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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί την επέκταση του σηµερινού παγκοσµίου 

ιστού µε τεχνολογίες οι οποίες εµπλουτίζουν τις πληροφορίες, που αναρτώνται στο 

διαδίκτυο µε συµβατική σηµασιολογία. Η βασική του αρχή είναι ότι, σε ένα κοινό και 

διαλειτουργικό πλαίσιο αναπαράστασης των δεδοµένων, τα οποία ορίζονται µε τρόπο 

κατανοητό, τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τους υπολογιστές, η πληροφορία 

που εµφανίζεται στον χρήστη αποκτά δοµή και νόηµα. Η παρούσα εργασία στοχεύει 

τόσο στην παρουσίαση και την ανάδειξη της χρησιµότητας του σηµασιολογικού 

ιστού και τις πιθανές χρήσεις του στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός αποτέλεσαν επανάσταση στον τοµέα  

της πληροφόρησης, καθώς η εφαρµογή του ελαχιστοποίησε τους γεωγραφικούς 

φραγµούς και συνέδεσε όλο τον πλανήτη σε ένα  κοινό δίκτυο διακίνησης της 

πληροφορίας. Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιµοποιείται ευρέως για  την αναζήτηση 

πληροφοριών, τη µάθηση/διδασκαλία, την επικοινωνία, την κοινωνική δικτύωση, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και τη διασκέδαση. Ειδικότερα, η χρήση του διαδικτύου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  είναι διττή, είτε ως µµέσο παροχής οργανωµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (ηλεκτρονική µάθηση), είτε ως πηγή πληροφόρησης, 

εφόσον περιέχει ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών, ποικίλης θεµατολογίας και µορφής, 

ο οποίος, µε την κατάλληλη επεξεργασία, µπορεί να  συµβάλλει στη δηµιουργία  

έγκαιρου και αποτελεσµατικού µαθησιακού/διδακτικού περιεχοµένου. Το διαδίκτυο, 

µολονότι αποτελεί µια  από της σηµαντικότερες πηγές πληροφοριών, ενέχει 

σηµαντικούς περιορισµούς όσον αφορά τη δυνατότητα εξόρυξης της ίδιας της 

πληροφορίας. Η δηµόσια  φύση του διαδικτύου οδήγησε στη δηµιουργία  ενός 

µεγάλου και συνεχώς µεταβαλλόµενου όγκου πληροφοριών, µε αποτέλεσµα οι 

πληροφορίες αυτές να µην έχουν ενιαία µορφή και δοµή. Η ετερογένεια στη δοµή της 

πληροφορίας, σε συνδυασµό µε την ετερογένεια των πληροφοριακών συστηµάτων, 

δηµιουργούν σοβαρά  προβλήµατα  ως προς την αποτελεσµατική αναζήτηση, την 

ενοποίηση και την συντήρηση της γνώσης. 

 Η λύση στα προαναφερόµενα  προβλήµατα  δόθηκε από τον ίδιο το 

δηµιουργό του παγκόσµιου ιστού, τον Tim BernersLee, ο οποίος εµπνεύστηκε την 

επόµενη γενιά του διαδικτύου. Η νέα γενιά διαδικτύου, ο σηµασιολογικός ιστός, 

αποτελεί την επέκταση του σηµερινού ιστού µε τεχνολογίες, οι οποίες συµβάλλουν 

στην αυτοµατοποίηση των ενεργειών, που σχετίζονται µε την αναζήτηση, ανάκτηση 

και επεξεργασία των πληροφοριών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα κοινό πλαίσιο 

συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Αναλυτικότερα, ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη 

τεχνολογία, η οποία αποδίδει στο διαδικτυακό περιεχόµενο σαφή σηµασιολογία, 

µετατρέποντας το µεγάλο απόθεµα  πληροφοριών που είναι αναρτηµένο στο 

διαδίκτυο σε γνώση. Η βασική του αρχή είναι ότι, σε ένα  κοινό και διαλειτουργικό 
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πλαίσιο αναπαράστασης των δεδοµένων, η πληροφορία που παρουσιάζεται στο 

χρήστη αποκτά δοµή και νόηµα, δηµιουργώντας ένα  περιβάλλον, όπου άνθρωποι και 

µηχανές θα  επικοινωνούν σε σηµασιολογικές βάσεις. 
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1. Σηµασιολογικός Ιστός 

1.1 Παγκόσµιος Ιστός και Σηµασιολογικός Ιστός 

Ο παγκόσµιος ιστός είναι σχεδιασµένος γύρω από διαθέσιµους πόρους. Αυτός 

είναι και ο µοναδικός τρόπος διευθυνσιοδότησης αυτών των πόρων. Είναι, επίσης, 

σχεδιασµένος από ένα σύνολο εντολών, ενώ επιπροσθέτως, λειτουργεί πάνω σε 

µεγάλης κλίµακας δίκτυα µε κατανεµηµένο τρόπο. Από εδώ και για την συνέχεια 

αυτής της πτυχιακής εργασίας µε τον όρο «πόρος» θα εννοείται κάποιο πακέτο 

δεδοµένων, το οποίο µπορεί να είναι διάφορα έγγραφα, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο 

δεδοµένο. Οι πόροι αυτοί στον παγκόσµιο ιστό γίνονται αναφορά µέσω των URΙs 

(Uniform Resource Indicators) γενικότερα, ενώ µεσώ των URLs ( Uniform Resource 

Locators) γίνεται αναφορά στους πόρους που µπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν και να 

ανακτηθούν απευθείας µέσω πρωτοκόλλων εκτός του HTTP, όπως FTP. 

Ο παγκόσµιος ιστός λειτουργεί πάνω από ένα µεγάλο δίκτυο υπολογιστών µε 

ένα πολύ µεγάλο αριθµό από ιστοσελίδες και ιστοχώρους. Η ανάγκη αυτή συνεχώς 

θα αυξάνεται, όσο το µέγεθος και ο αριθµός τους θα αυξάνεται. Ο παγκόσµιο ιστός, 

είναι ελεύθερος και ανοιχτός, καθώς νέες ιστοσελίδες, νέα δεδοµένα και νέοι πόροι 

γενικότερα µπορούν να προστεθούν από οποιονδήποτε χωρίς κεντρικό έλεγχο. Έτσι, 

κάποιος που έχει πρόσβαση σε υπολογιστή µπορεί µε τη βοήθεια ενός server να 

προσθέτει πόρους στο ήδη υπάρχων δίκτυο χωρίς να είναι αναγκασµένος να τις 

καταχωρεί και σε κάποιο συγκεκριµένο µέρος ή κόµβο ή κατάλογο.  

Είναι κατανοητό λοιπόν, ότι ο παγκόσµιο ιστός είναι πιθανό να είναι ηµιτελής, 

µε την έννοια ότι δεν παρέχει καµία εγγύηση ότι όλοι οι πιθανοί σύνδεσµοι θα 

λειτουργούν και ότι όλη η πιθανή πληροφορία θα είναι διαθέσιµη. 

Είναι προφανές πια, πως ο σηµασιολογικός ιστός για να συµβαδίζει µε το 

τρέχον µοντέλο του παγκόσµιου ιστού πρέπει να ακολουθήσει (ιδέες) και 

προσεγγίσεις του τωρινού µοντέλου: 

• Πρέπει να χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους διευθυνσιοδότησης µέσω 

URIs. 

• Πρέπει να χρησιµοποιεί πρωτόκολλα µε µικρό και κοινά κατανοητό 

σύνολο εντολών. 
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• Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο ή και καθόλου ιστορικό των 

πληροφοριών του διαδικτύου. 

• Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κατανεµηµένο. 

• Πρέπει να λειτουργεί πάνω σε µεγάλης κλίµακας δίκτυα. 

• Πρέπει να επιτρέπει την τοπική αποθήκευση των πληροφοριών ώστε να 

κάνει πιο γρήγορη τη πρόσβαση σε αυτές και να ελαττώνει το φόρο του 

δικτύου. 

• Τέλος, αλλά πάρα πολύ σηµαντικό, πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε ασυνέπεια συνδέσµων ή ηµιτελών 

πληροφοριών. 

1.2  Ιστορία 

Η ιδέα για το σηµασιολογικό ιστό πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του ’60 και προέρχεται από τον γνωστικό επιστήµονα Άλαν Κόλλινς (Collins& 

Quillian, 1969, 1970), τον γλωσσολόγο M. Ross Quillian (Quillian, 1967) και την 

ψυχολόγο Elizabeth F. Loftus (Collins&Loftus, 1975). Ο όρος σηµασιολογικός ιστός 

εφευρέθηκε από τον Tim Berners - Lee δηµιουργό του παγκοσµίου ιστού και 

διευθυντή του World Wide Web (W3C), το οποίο επιβλέπει την ανάπτυξη των 

προτάσεων για τα στάνταρ του σηµασιολογικού ιστού (Berners-Lee,Hendler&Lassila, 

2001).  

Ένας τυπικός ορισµός ο οποίος διατυπώθηκε από τον Tim Berners – Lee στη 

δηµοσίευση του “Weaving the Web” το 1999, περιέχει µε ακρίβεια τι ακριβώς 

υποδηλώνει ο όρος: Το πρώτο βήµα είναι να βάλουµε τα δεδοµένα στο δίκτυο σε µια 

µορφή όπου οι µηχανές µπορούν να κατανοούν, ή να τα µετατρέψουµε σε αυτή τη 

µορφή. Αυτό δηµιουργεί κάτι το οποίο το ονοµάζω σηµασιολογικό δίκτυο (Semantic 

Web), ένα δίκτυο από δεδοµένα τα οποία µπορούν να επεξεργαστούν άµεσα ή 

έµµεσα από τις µηχανές.  

Ο οργανισµός W3C ο οποίος αναπτύσσει καινούργιες τεχνολογίες για την 

βελτίωση του παγκοσµίου ιστού (www), προωθεί την ανάπτυξη του του 

σηµασιολογικού ιστού, ενώ αρκετές από τις θεµελιώδης τεχνολογίες του, όπως η 

RDF και η XML, έχουν αναπτυχθεί από αυτόν (Αρναούτη, 2007). Σύµφωνα µε τον 

Tim Berners-Lee η αρχιτεκτονική του σηµασιολογικού ιστού απεικονίζεται στην 

Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Σηµασιολογικού Ιστού  

(Πηγή: Berners-Lee, 1999) 

Πολλές από τις προτεινόµενες από το W3C τεχνολογίες που υπήρχε ήδη πριν, 

είχαν τοποθετηθεί κάτω από την οµπρέλα του W3C. Αυτά χρησιµοποιούνται σε 

διάφορα περιβάλλοντα ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται µε τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνει µια περιορισµένη και καθορισµένη περιοχή, όπου και την ανταλλαγή 

δεδοµένων είναι µια κοινή ανάγκη, όπως η επιστηµονική έρευνα ή την ανταλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ των επιχειρήσεων. Επιπλέον, άλλες τεχνολογίες µε παρόµοιους 

στόχους έχουν προκύψει, όπως micro formats. 

1.3 Σκοπός 

Σκοπός λοιπόν του σηµασιολογικού ιστού είναι να εξελίξει τον τωρινό ιστό. 

Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας τους χρήστες να βρίσκουν, να µοιράζονται και να 

συνδυάζουν πληροφορίες πιο εύκολα, όπως για παράδειγµα να βρίσκουν µεταφράσεις 

για άλλες γλώσσες, να ψάχνουν την χαµηλότερη τιµή για ένα βιβλίο ή κινητό, κλπ. 

Παρόλα αυτά καθώς οι ιστοσελίδες είναι σχεδιασµένες να ελέγχονται και να 

χειρίζονται από ανθρώπους, οι δυνατότητες αυτές καθίστανται δύσκολες για τις 

µηχανές που δεν µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν χωρίς την καθοδήγηση κάποιου 

ανθρώπου. 

  Το πλεονέκτηµα του σηµασιολογικού διαδικτύου είναι ότι αποτελεί µια 

µορφή πληροφορίας η οποία  είναι εύχρηστη και από µηχανές. Το γεγονός αυτό 

διευκολύνει την όλη διαδικασία, π.χ της αναζήτησης, καθώς οι ίδιοι οι υπολογιστές 

αναλαµβάνουν την κουραστική διαδικασία της αναζήτησης, ένωσης και επεξεργασίας 

πάνω στις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το σηµασιολογικό διαδίκτυο 



4 

 

θεωρείται ότι ολοκληρώνει διαφορετικά περιεχόµενα µεταξύ τους, πληροφορίες 

εφαρµογών και συστηµάτων, ενώ επίσης, εφαρµόζεται και στην δηµοσίευση, στα 

blog και σε πολλούς άλλους τοµείς (Wikipedia, 2016). 

1.4 Προκλήσεις 

Κάποιες από τις προκλήσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπο το σηµασιολογικό 

διαδίκτυο είναι η απεραντοσύνη, η ασυνέπεια, η αβεβαιότητα, η ασάφεια και η 

εξαπάτηση (Lukasiewicza&Stracciab, 2008). Για να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά που 

υπόσχεται το σηµασιολογικό διαδίκτυο, όλα αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν από αυτόµατα συστήµατα λογικής. 

• Απεραντοσύνη 

Η πρώτη πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει το σηµασιολογικό διαδίκτυο 

είναι η απεραντοσύνη. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το παγκόσµιο διαδίκτυο περιέχει 

δισεκατοµµύρια σελίδες. Έτσι για παράδειγµα, ο όρος οντολογία SNOMED CT 

περιέχει από µόνος του 370.000 ονόµατα κλάσεων. Οποιοδήποτε, λοιπόν, λογικό 

σύστηµα θα έρθει αντιµέτωπο µε ένα τεράστιο αριθµό από δεδοµένα εισαγωγής, 

καθώς η υπάρχουσα τεχνολογία δεν έχει καταφέρει ακόµα να µειώσει και να 

εξαλείψει όλους τους σηµασιολογικούς διπλούς όρους. 

• Ασάφεια 

Η δεύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει το σηµασιολογικό διαδίκτυο είναι η 

ασάφεια, χρησιµοποιώντας δηλαδή όρους όπως π.χ. “νέος” ή ”ψηλός”. Το πρόβληµα 

αυτό δηµιουργείται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ασάφεια των πολλών 

ερωτηµάτων του χρήστη ή από διάφορες έννοιες που εµφανίζονται από παρόχους 

περιεχοµένων. Μπορεί, επίσης, να δηµιουργηθεί από ταίριασµα των ερωτηµάτων µε 

τους όρους των παρόχων, αλλά και την προσπάθεια συνδυασµού διαφορετικών 

βάσεων γνώσης µε επικαλυπτόµενες αλλά και διακριτά διαφορετικές έννοιες. 

• Αβεβαιότητα 

Τρίτη πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει το σηµασιολογικό διαδίκτυο είναι 

η αβεβαιότητα. Με τον όρο αβεβαιότητα νοούνται οι όροι που είναι ακριβής µε 

αβέβαιες τιµές. Για παράδειγµα ένας ασθενής µπορεί να εµφανίσει ένα σύνολο από 

συµπτώµατα. Τα συµπτώµατα αυτά ανταποκρίνονται σε έναν αριθµό από διάφορες 

διαγνώσεις, όπου η κάθε µια από αυτές έχει διαφορετική πιθανότητα να είναι αληθής. 
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Οι πιθανολογικές τεχνικές εφαρµόζονται γενικότερα για να διευθετήσουν την 

αβεβαιότητα. 

• Ασυνέπεια 

Τέταρτη κατά σειρά πρόκληση που αντιµετωπίζει το σηµασιολογικό διαδίκτυο, 

είναι η ασυνέπεια. Είναι λογικές αντιφάσεις όπου εµφανίζονται εντελή κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης µεγάλων οντολογιών ή και όταν οντολογίες από διαφορετικές 

πηγές ενώνονται. Ο παραγωγικός συλλογισµός δεν έχει επιτυχία όταν αντιµετωπίζει 

την ασυνέπεια. 

• Εξαπάτηση 

Τελευταία αλλά όχι ασήµαντη πρόκληση είναι η εξαπάτηση. Η εξαπάτηση 

συµβαίνει όταν ο δηµιουργός της πληροφορίας παραπληροφορεί επίτηδες τον 

καταναλωτή για την πληροφορία που παίρνει. 
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2. Τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού 

2.1 Πράκτορες 

Οι πράκτορες είναι εφαρµογές λογισµικού, όπως αναφέρθηκε και στη 

διπλωµατική εργασία της Γκατσώνη το 2009, δηλαδή προγράµµατα που εκτελούν 

κάποιες λειτουργίες, χωρίς απαραίτητα την επίβλεψη του χρήστη, ο οποίος λαµβάνει 

αποτελέσµατα µετά το πέρας της εκτέλεσης αυτών των λειτουργιών. Οι πράκτορες 

µέχρι τώρα χρησιµοποιούνται µε δυο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, οι πράκτορες 

περιηγούνται στο διαδίκτυο, επεξεργάζονται και εξάγουν πληροφορίες από τις 

ιστοσελίδες που επισκέπτονται. Στη δεύτερη περίπτωση, λειτουργούν ως 

διαµεσολαβητές (mediators), µεταξύ ανόµοιων πηγών πληροφόρησης µε αυστηρά 

καθορισµένη σύνταξη και σηµασιολογία ανταλλαγής πληροφοριών. Στον 

σηµασιολογικό ιστό οι λειτουργίες που θα εκτελούν οι προσωπικοί πράκτορες 

διαδοχικά συνοψίζονται ως εξής: Οι πράκτορες θα δέχονται πρώτα κάποια αιτήµατα 

εξυπηρέτησης από τους χρήστες, έπειτα θα αναζητούν πληροφορίες από τις πηγές του 

διαδικτύου, θα επικοινωνούν µε άλλους πράκτορες, θα συγκρίνουν τις πληροφορίες 

σχετικά µε τα αιτήµατα και τις προτιµήσεις των χρηστών, θα επιλέγουν µεταξύ των 

εναλλακτικών λύσεων και τέλος θα δίνουν τη λύση στον χρήστη ο οποίος θα 

λαµβάνει και την τελική απόφαση. 

Ο ρόλος των πρακτόρων στον σηµασιολογικό ιστό θα είναι καθαρά 

βοηθητικός, αφού δεν θα αντικαταστήσει ούτε την ανθρώπινη βούληση, αλλά δεν θα 

µετέχει και στην λήψη τελικών αποφάσεων. Ο χρήστης θα δίνει εντολές και θα 

παίρνει αποφάσεις. Οι πράκτορες θα έχουν καθαρά ρόλο βοηθητικό, αφού θα 

συγκεντρώνουν και θα οργανώνουν πληροφορίες, καθώς επίσης θα παρουσιάζουν τις 

όποιες επιλογές υπάρχουν σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε ο χρήστης να διευκολυνθεί 

στην τελική απόφαση που θα πάρει. Η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών θα µπορούσε 

να γίνει καθηµερινή πρακτική αρκεί οι δυνατότητες των διαδικτυακών υπηρεσιών και 

των πρακτόρων να εκφράζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι χρησιµοποιήσιµες 

και από άλλους πράκτορες. Για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιείται από τους πράκτορες 

και η τεχνολογία των οντολογιών. 

 Επίσης, οι πράκτορες του σηµασιολογικού ιστού χρησιµοποιούν εκτός των 

άλλων και µεταδεδοµένα, έτσι ώστε να εξάγουν πληροφορίες από τον ιστό. Ακόµα, 
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είναι απαραίτητη µια γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων, η OWL-S. Τελικά, οι 

πράκτορες θα γίνονται όλο και πιο πολύ χρήσιµοι και απαραίτητοι κατά την 

πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς το περιεχόµενο αυτού θα αλλάζει και θα γίνεται πιο 

προσιτό και επεξεργάσιµο από τα προγράµµατα αυτά (Κορµπάκης, 2009). 

2.2 Μεταδεδοµένα 

 Τα δεδοµένα που αναφέρονται και περιγράφουν το περιεχόµενο ή τη σηµασία 

άλλων δεδοµένων ονοµάζονται µεταδεδοµένα. Ένα µεταδεδοµένο µπορεί να 

περιγράφει ένα στοιχείο ή ένα αντικείµενο ή µια συλλογή από αντικείµενα που 

περιέχονται σε µια ιστοσελίδα ή σε µια εφαρµογή. Η αποτελεσµατική ανάκτηση 

πληροφοριών είναι και ο βασικός σκοπός της χρήσης των µεταδεδοµένων. Έτσι, τα 

µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο για διευκολύνουν την κατανόηση, τη 

χρήση και τη διαχείριση των δεδοµένων από τις µηχανές ώστε να επιστρέφουν 

καλύτερα αποτελέσµατα.  

Με τη χρήση τους, λοιπόν, οι συγγραφείς των εγγράφων που δηµοσιεύονται 

και διακινούνται στο διαδίκτυο, όπως επίσης και οι προγραµµατιστές µπορούν να 

προσθέτουν σηµασιολογική πληροφορία σε κάθε εφαρµογή, ιστοσελίδα ή έγγραφο 

για να περιγράψουν το περιεχόµενό τους. Έτσι, όταν οι µηχανές αναζήτησης θα 

κληθούν να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικές µε µια λέξη – κλειδί, ψάχνουν στα 

µεταδεδοµένα για να εντοπίσουν πληροφορίες που είναι πραγµατικά σχετικές µε το 

ζητούµενο θέµα. Όσο περισσότερα µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται τόσο 

πληρέστερη και ακριβέστερη είναι η περιγραφή των δεδοµένων και τόσο πιο πιθανό 

είναι να επιστραφούν τα κατάλληλα αποτελέσµατα (Γκατσώνη, 2009) (Κορµπάκης, 

2009). 

Υπάρχουν τρεις τύποι µεταδεδοµένων: 

1. Τα περιγραφικά (descriptive), τα οποία δίνουν πληροφορίες για την 

περιγραφή του περιεχοµένου του αρχείου (πχ. τίτλος, λέξεις- κλειδιά, 

περίληψη κτλ). 

2. Τα δοµικά (structural), τα οποία δίνουν πληροφορίες ώστε να συνδέεται ένα 

αρχείο µε άλλα αρχεία µε αποτέλεσµα να αποτελούν λογικές µονάδες (πχ. 

Πώς διαµορφώνονται οι σελίδες ενός κεφαλαίου). 
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3. Τα διοικητικά (administrative), τα οποία παρέχουν πληροφορίες που 

χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του αρχείου ή τον έλεγχο πρόσβασης σε 

αυτό (πχ. Που, πότε, από ποιόν είχε δηµιουργηθεί και ποιος είχε πρόσβαση ).  

Ένα παράδειγµα χρήσης των µεταδεδοµένων δίδεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: Σχέση ∆εδοµένων και Μεταδεδοµένων 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

 

Μοντέλο φορτηγού 

1. Κατασκευαστής 

2. Έτος κατασκευής 

3. Τόπος κατασκευής 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

5. Μάρκα 

6. Άλλα µοντέλα του ίδιου 

κατασκευαστή ή της ίδιας σειράς. 

 

210-2230230 

1. Τηλεφωνικός αριθµός περιοχής 

Αττικής. 

2. Κάτοχος 

3. ∆ιεύθυνση κατόχου 

4. Όνοµα κατόχου 

5. Τύπος τηλεφωνικής γραµµής. 

Πηγή: Κορµπάκης, 2009 

2.3 Περιγραφικές λογικές 

 Με τον όρο περιγραφικές λογικές (Baader & al., 2003) αναφερόµαστε σε µια 

δεδοµένη µέθοδο αναπαράστασης γνώσης, όπου µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε 

να αναπαραστήσουµε τις έννοιες και τις συσχετίσεις ενός πεδίου εφαρµογης µε 

φορµαλιστικό τρόπο που βοηθάει στην εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω συλλογισµού. 

Οι περιγραφικές λογικές αποτελούν υποσύνολα της λογικής πρώτης τάξης και έχουν 

ως προέλευση τα σηµασιολογικά δίκτυα και τα συστήµατα πλαισίου. Αποτελούν µια 

οικογένεια γλωσσών για τον ορισµό λεξιλογίου και την περιγραφή των εννοιών και 

των συσχετίσεων που συνθέτουν ένα πεδίο εφαρµογής. Για το σκοπό αυτό, οι 

περιγραφικές λογικές είναι εφοδιασµένες σε τυπικά ορισµένη σηµασιολογία η οποία 

είναι βασισµένη στη λογική και προσανατολισµένη στις διαδικασίες συµπερασµού. 
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Τέτοιες τυπικές διαδικασίες συµπερασµού είναι ο έλεγχος συνέπειας της βάσης 

γνώσης, ικανοποιησιµότητας και στιγµιότυπων. 

 Τα βασικά στοιχεία µιας τέτοιας γλώσσας είναι οι έννοιες, τα χαρακτηριστικά, 

οι ρόλοι και τα στιγµιότυπά τους. Μια έννοια είναι µια περιγραφή των κοινών 

χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα στιγµιότυπα που ανήκουν σε αυτή την έννοια. 

Το πιο σηµαντικό και η σηµασιολογία που διέπει µια τέτοια γλώσσα θα το δείτε στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Συντακτικό και σηµασιολογία που διέπει γλώσσα 

 

Πηγή: Baader & al., 2003 

Όπως σε κάθε γλώσσα, έτσι και οι περιγραφικές λογικές αποτελούνται από 

ένα αλφάβητο. Η διαφορά παρόλα αυτά µεταξύ των γλωσσών που γνωρίζουµε και 

αυτού του αλφαβήτου, έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι σταθερό και ότι µπορεί να 

οριστεί από το χρήστη. Το αλφάβητο αυτό ορίζεται από ένα σύνολο ατοµικών 

εννοιών (atomic concepts) C, ένα σύνολο ατοµικών ρόλων (atomic roles) R και από 

ένα σύνολο ατόµων (individuals) I. Συνήθως χρησιµοποιούνται τα γράµµατα Α, Β για 

να αναπαρασταθούν οι ατοµικές έννοιες, τα γράµµατα P, R, S για να 

αναπαρασταθούν οι ρόλοι και τα γράµµατα a, b για να αναπαρασταθούν τα άτοµα. Οι 

ρόλοι λοιπόν αποτελούνται από ατοµικούς ρόλους και χαρακτηριστικά. Μια τέτοια 

γλώσσα έχει τη δυνατότητα περιγραφής των διάφορων ρόλων των εννοιών και τη 

δυνατότητα αναπαράστασης πολύπλοκων εννοιών και συσχετίσεων, οι οποίες 

αποτελούνται από επιµέρους απλούστερες. Οι έννοιες της DL αναπαριστούν 

ουσιαστικά κλάσεις αντικειµένων, στην ουσία σύνολα στιγµιοτύπων, ενώ οι ρόλοι 
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αναπαριστούν δυαδικές συσχετίσεις µεταξύ στιγµιοτύπων δηλαδή περιγράφουν τις 

ιδιότητες των εννοιών.  

Ο φορµαλισµός και η σηµασιολογία των DL γλωσσών είναι βασισµένη στην 

επιστήµη της λογικής. Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η έµφαση 

που δίνουν στον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων, ενώ επίσης, επιτρέπουν την 

κατηγοριοποίηση των εννοιών <υποκλάσεις, υπερκλάσεις>, οδηγώντας σε µια 

ιεραρχική δόµηση των εννοιών. Η ιεραρχία αυτή εξυπηρετεί τόσο στη µοντελοποίηση 

ενός πεδίου γνώσης όσο και στη διαδικασία εξαγωγής νέας γνώσης. Ένα σύστηµα 

αναπαράστασης γνώσης βασισµένο σε DL, παρέχει ευκολίες στη δυνατότητα 

διαχείρισης της βάσης γνώσης. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική ενός συστήµατος 

αναπαράστασης γνώσης βασισµένο σε DL. 

 

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική ενός συστήµατος αναπαράστασης γνώσης βασισµένο σε DL 

Πηγή: Dean & al., 2004 

 

Η βάση γνώσης ενός τέτοιου συστήµατος αποτελείται από δυο συστατικά: 

TBox και ABox. Με τον όρο TBox (Terminological Box) συµβολίζεται το τµήµα της 

βάσης γνώσης που περιέχει το λεξιλόγιο του πεδίου της εφαρµογής του συστήµατος 

και µε τον όρο ABox (Assertional Box) συµβολίζεται επιπρόσθετη γνώση που αφορά 

τα άτοµα του πεδίου της εφαρµογής. Ένα σύστηµα αναπαράστασης γνώσης 

βασισµένο σε DL, όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, δεν προσφέρει µόνο 

δυνατότητες για την αναπαράσταση της γνώσης, αλλά και δυνατότητες συλλογισµού 
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για την εξαγωγή µιας νέας γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται βάσει της ιεραρχικής 

δόµησης των εννοιών και τη θεωρία της λογικής.  

Η εξέταση αν µια έκφραση είναι αληθής, βάσει των στιγµιοτύπων που 

υπάρχου στη βάση γνώσης, αποτελεί την τυπική συλλογιστική µέθοδο (Κορµπάκης, 

2009). Οι περιγραφικές λογικές αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία της γλώσσας 

Web Ontology Language (OWL) (Dean & al., 2004), η οποία στοχεύει στην 

αναπαράσταση οντολογικής γνώσης στο διαδίκτυο.   

2.4 Οντολογίες 

 Η οργάνωση των µεταδεδοµένων οδηγεί στη δηµιουργία οντολογιών. Μια 

οντολογία είναι ένα µοντέλο δεδοµένων, το οποίο αναπαριστά ένα σύνολο εννοιών 

σχετικών µε ένα συγκεκριµένο θέµα, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών 

αυτών. Οι οντολογίες χρησιµοποιούνται για τη περιγραφή ενός συνόλου δεδοµένων 

µε σκοπό την αναπαράσταση της γνώσης σχετικά µε ένα θέµα. Για την κωδικοποίηση 

των οντολογιών χρησιµοποιούνται ειδικές γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, όπως η 

περιγραφική λογική. 

 Οι περισσότερες οντολογίες έχουν κάποιες βασικές δοµικές οµοιότητες, 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα µε την οποία περιγράφονται. Κάθε οντολογία περιγράφει 

διακριτά αντικείµενα ή στιγµιότυπα, όπως π.χ ανθρώπους, ζώα ή οχήµατα. Η 

οντολογία παρέχει ένα είδος ταξινόµησης και οµαδοποίησης στα αντικείµενα αυτά, 

οπότε συγκροτούνται κλάσεις οι οποίες αποτελούν σύνολα αντικειµένων. Σε γενικές 

γραµµές, µια κλάση µπορεί να περιέχει διακριτά αντικείµενα ή και άλλες κλάσεις, αν 

και µπορεί να τίθενται διάφοροι περιορισµοί ανάλογα µε τη γλώσσα που 

χρησιµοποιείται κάθε φορά.  

Έτσι δηµιουργείται µια ιεραρχική απεικόνιση των κλάσεων των αντικειµένων. 

Επιπλέον σε κάθε αντικείµενο αντιστοιχούν κάποια χαρακτηριστικά. Κάθε 

χαρακτηριστικό έχει ένα όνοµα και µια τιµή. Μέσω των χαρακτηριστικών µπορούν 

να περιγραφούν σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων που ανήκουν σε µια οντολογία. 

Συνήθως, µια σχέση είναι ένα χαρακτηριστικό που η τιµή του είναι ένα από τα 

αντικείµενα της οντολογίας (Σερέτη, 2015) (Κορµπάκης, 2009). 
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Εικόνα 3: Εφαρµογές οντολογιών 

Πηγή: Κορµπάκης, 2009 

2.4.1 Τεχνολογία οντολογιών 

Μέχρι τώρα επικεντρωθήκαµε κυρίως στις τεχνικές που θεωρούνται 

απαραίτητες για το Σηµασιολογικό Ιστό. Είναι προφανές ότι η εισαγωγή ενός τόσου 

µεγάλου όγκου νέων εργαλείων και τεχνικών εγείρει και µεθοδολογικά ερωτήµατα: 

Πώς µπορούν τα εργαλεία και οι τεχνικές να εφαρµοστούν καλύτερα; Ποιες γλώσσες 

και εργαλεία θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν στις εκάστοτε συνθήκες και µε ποια 

σειρά; Πως αντιµετωπίζονται τα θέµατα του ελέγχου ποιότητας και της διαχείρισης 

πόρων; Πολλές από αυτές τις ερωτήσεις για το Σηµασιολογικό Ιστό έχουν µελετηθεί 

σε διαφορετικές περιοχές όπως στην τεχνολογία λογισµικού, την αντικειµενοστρεφή 

σχεδίαση και την τεχνολογία γνώσης. Στην συνέχεια θα περιγράψουµε συνοπτικά 

ορισµένα από τα µεθοδολογικά θέµατα που προκύπτουν κατά τη δηµιουργία 

οντολογιών. 

2.4.2 Κατασκευή οντολογιών µε µη αυτόµατο τρόπο 

Μπορούµε να διακρίνουµε τα ακόλουθα βασικά στάδια (Σερέτη, 2015) στη 

διαδικασία ανάπτυξης οντολογιών: 

 

1.Kαθορισµός εµβέλειας.                         5.Ορισµός ιδιοτήτων 

2.Επαναχρησιµοποίηση                            6.Ορισµός πτυχών 

3.Απαρίθµηση όρων                                 7.Ορισµός στιγµιότυπων 

4.Ορισµός ταξινοµίας                               8.Έλεγχος ανωµαλιών 
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Όπως κάθε διαδικασία ανάπτυξης η παραπάνω διαδικασία δεν είναι γραµµική 

στην πράξη. Τα βήµατα θα πρέπει να επαναληφθούν και η επιστροφή σε 

προηγούµενα βήµατα ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε σηµείο της 

διαδικασίας. 

2.4.3 Οντολογίες υψηλού επιπέδου 

Ενώ οι προηγούµενες οντολογίες είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένες για 

συγκεκριµένα πεδία έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να οριστούν γενικά 

εφαρµόσιµες οντολογίες. ∆ύο κυριότερα παραδείγµατα είναι η οντολογία Cyc µε 

60.000 ισχυρισµούς για 6.000 έννοιες. 

2.4.4 Θεµατικές ιεραρχίες 

Άλλες οντολογίες δύσκολα δικαιολογούν αυτή την ονοµασία µε την αυστηρή 

έννοια του όρου. Αποτελούν απλά σύνολα όρων οι οποίοι είναι χαλαρά οργανωµένοι 

σε µια ιεραρχία εξειδίκευσης. Αυτή η ιεραρχία δεν είναι συνήθως µια καθαρή 

ταξινοµία αλλά αναµειγνύει διαφορετικές σχέσεις εξειδίκευσης. Παρόλα αυτά τέτοιο 

πόροι είναι συχνά ιδιαίτερα χρήσιµοι ως αφετηρίες. Ένα παράδειγµα είναι η ιεραρχία 

Open Directory που περιέχει περισσότερες από 400.000 ιεραρχικά οργανωµένες 

κατηγορίες και είναι διαθέσιµη σε µορφή RDF. 

2.4.5 Γλωσσολογικοί πόροι 

Ορισµένοι πόροι δηµιουργήθηκαν αρχικά όχι ως γενικεύσεις ενός 

συγκεκριµένου πεδίου αλλά ως γλωσσολογικοί πόροι. Όπως και προηγουµένως αυτοί 

οι πόροι έχουν αποδειχθεί χρήσιµοι ως αφετηρίες για την ανάπτυξη οντολογιών. Το 

βασικότερο παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι η βάση δεδοµένων WorldNet µε 

περισσότερες από 90.000 έννοιες λέξεων (Σερέτη, 2015). 

2.4.6 Βιβλιοθήκες οντολογιών 

Σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη δηµιουργία δικτυακών 

βιβλιοθηκών µε οντολογίες. Παραδείγµατα µπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της 

Οµάδας Τεχνολογίας Οντολογιών, στον ιστότοπο της γλώσσας DAML, στις 

βιβλιοθήκες που παρέχονται µαζί µε τον επεξεργαστή οντολογιών Protégé. Η 

καλύτερη ίσως δεξαµενή δικτυακών οντολογιών σήµερα είναι η Swoogle. ∆ιαθέτει 

κατάλογο µε περισσότερα από 10.000 έγγραφα του Σηµασιολογικού Ιστού και 

µεταδεδοµένα µε ευρετήριο για τις κλάσεις, τις ιδιότητες και τα µεµονωµένα στοιχεία 
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τους, καθώς επίσης και για τις σχέσεις µεταξύ τους. Το Swoogle ορίζει ακόµη µια 

ιδιότητα αξιολόγησης για τα έγγραφα του Σηµασιολογικού Ιστού και τη χρησιµοποιεί 

για να συµβάλει στην ταξινόµηση των αποτελεσµάτων της αναζήτησης. 

2.4.7 Ηµιαυτόµατη απόκτηση οντολογιών 

Υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρµογή του οράµατος 

του Σηµασιολογικού Ιστού. Πρώτον πρέπει να υποστηρίξουµε τη διαδικασία της 

επανασχεδίασης του σηµασιολογικού εµπλουτισµού µε σκοπό τη δηµιουργία του 

Ιστού των µεταδεδοµένων. Η επιτυχία του Σηµασιολογικού Ιστού στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στην εξάπλωση των οντολογιών και των σχεσιακών µεταδεδοµένων. 

Αυτό απαιτεί την παραγωγή τέτοιων µεταδεδοµένων µε υψηλούς ρυθµούς και χαµηλό 

κόστος. Για το σκοπό αυτό η διαδικασία συγχώνευσης και εναρµόνισης των 

οντολογιών για τη θεµελίωση της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας µπορεί να 

υποστηριχθεί από τεχνικές µηχανικής µάθησης.  

∆εύτερον πρέπει να παρέχουµε έναν τρόπο διατήρησης και υιοθέτησης των 

επεξεργάσιµων από υπολογιστές δεδοµένων τα οποία αποτελούν τη βάση του 

Σηµασιολογικού Ιστού. Εποµένως χρειαζόµαστε µηχανισµούς που να υποστηρίζουν 

τη δυναµική φύση του Ιστού. Παρόλο που τα εργαλεία της τεχνολογίας που να 

υποστηρίζουν τη δυναµική φύση του Ιστού.  

Παρόλο που τα εργαλεία της τεχνολογίας οντολογίων έχουν ωριµάσει τη 

τελευταία δεκαετία η µη αυτόµατη απόκτηση οντολογιών παραµένει µια χρονοβόρα 

πολυδάπανη ιδιαίτερα εξειδικευµένη και ορισµένες φορές κουραστική διαδικασία η 

οποία µπορεί εύκολα να προκαλέσει συµφόρηση στην απόκτηση γνώσης. Τα 

προβλήµατα αυτά µοιάζουν µε εκείνα που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί γνώσης τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες εργαζόµενοι πάνω σε µεθοδολογίες απόκτησης γνώσης ή σε 

περιβάλλοντα για τον ορισµό βάσεων γνώσης.  

Η ερευνητική περιοχή της µηχανικής µάθησης έχει µεγάλη ιστορία τόσο στην 

απόκτηση ή εξαγωγή όσο και στην αναθεώρηση ή συντήρηση της γνώσης και 

παρέχει ένα µεγάλο αριθµό τεχνικών που µπορούν να εφαρµοστούν για την επίλυση 

αυτών των προκλήσεων (Αντωνίου, 2009). 

Οι ακόλουθες εργασίες µπορούν να υποστηριχθούν από τεχνικές µηχανικής 

µάθησης: 

 

• Εξαγωγή οντολογιών από υπάρχοντα δεδοµένα του Ιστού 
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• Εξαγωγή σχεσιακών δεδοµένων και µεταδεδοµένων από υπάρχοντα δεδοµένα 

του Ιστού 

• Συγχώνευση και αντιστοίχιση οντολογιών µε ανάλυση των επεκτάσεων των 

εννοιών 

• Συντήρηση οντολογιών µε ανάλυση των δεδοµένων των στιγµιότυπων 

• Βελτίωση των εφαρµογών του Σηµασιολογικού Ιστού µέσω της παρατήρησης 

των χρηστών 

 

Η µηχανική µάθηση παρέχει πλήθος τεχνικών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη αυτών των εργασιών: 

• Οµαδοποίηση 

• Σταδιακές ενηµερώσεις οντολογιών 

• Υποστήριξη για το µηχανικό γνώσης 

• Βελτίωση των µεγάλων οντολογιών φυσικής γλώσσας 

• Αµιγής µάθηση οντολογιών 

2.4.8 Οντολογίες φυσικής γλώσσας 

  Οι οντολογίες φυσικής γλώσσας περιέχουν λεξικολογικές σχέσεις µεταξύ 

γλωσσικών εννοιών έχουν µεγάλο µέγεθος και δεν απαιτούν συχνές ενηµερώσεις. 

Αναπαριστούν συνήθως το γνωστικό υπόβαθρο του συστήµατος και 

χρησιµοποιούνται για την επεξήγηση των ερωτηµάτων των χρηστών. Η τεχνολογία 

αιχµής της µάθησης NLO δείχνει αρκετά ευοίωνη: όχι µόνο υπάρχει µια σταθερή 

NLO γενικής χρήσης αλλά υφίστανται και τεχνικές για την αυτόµατη και 

ηµιαυτόµατη κατασκευή καθώς και για τον εµπλουτισµό οντολογιών φυσικής 

γλώσσας που είναι εξειδικευµένες για πεδία. 

2.4.9 Οντολογίες πεδίου 

Οι οντολογίες πεδίου αποτυπώνουν τη γνώση ενός συγκεκριµένου πεδίου 

όπως π.χ. γνώσεις φαρµακολογίας ή γνώσεις τυπογραφίας. Οι οντολογίες αυτές 

προσφέρουν µια λεπτοµερή περιγραφή των εννοιών ενός περιορισµένου πεδίου. 

Κατασκευάζονται συνήθως µε µη αυτόµατο τρόπο αλλά διάφορες τεχνικές µάθησης 

µπορούν να βοηθήσουν το µηχανικό γνώσης. Η µάθηση των οντολογιών πεδίου είναι 

πολύ λιγότερο αναπτυγµένη από τη βελτίωση µε NLO.Η απόκτηση οντολογιών 
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πεδίου καθοδηγείται ακόµα από ανθρώπους µηχανικούς και οι τεχνικές 

αυτοµατοποιηµένης µάθησης παίζουν µικρό ρόλο στην απόκτηση γνώσης. 

2.4.10 Στιγµιότυπα οντολογίας 

Τα στιγµιότυπα της οντολογίας µπορούν να παράγονται αυτόµατα και να 

ενηµερώνονται συχνά, ενώ η οντολογία παραµένει αµετάβλητη. Η διαδικασία της 

µάθησης των στιγµιοτύπων της οντολογίας εναρµονίζεται χωρίς δυσκολία µε κάποιο 

πλαίσιο µηχανικής µάθησης και υπάρχουν αρκετές επιτυχηµένες εφαρµογές 

αλγορίθµων µηχανικής µάθησης για το σκοπό αυτό. 

Ωστόσο αυτές οι εφαρµογές είτε εξαρτώνται απολύτως από την οντολογία 

πεδίου ή συµπληρώνουν τη σήµανση χωρίς να σχετίζονται µε κάποια θεωρία πεδίου.  

Όσον αφορά την εξαγωγή στιγµιοτύπων της οντολογίας από κείµενα δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόµα κάποια τεχνική γενικής χρήσης, η οποία να δέχεται την οντολογία 

πεδίου ως είσοδο.  

Εκτός από τους διαφορετικούς τύπους οντολογιών που µπορούν να 

υποστηριχθούν, υπάρχουν επίσης και διαφορετικές χρήσεις για τη µάθηση 

οντολογιών: 

• ∆ηµιουργία οντολογιών από το µηχανικό γνώσης ξεκινώντας από το µηδέν. Η 

µηχανική µάθηση βοηθάει το µηχανικό γνώσης προτείνοντας τις 

σηµαντικότερες σχέσεις στο πεδίο ή ελέγχοντας και επικυρώνοντας τις βάσεις 

γνώσεις που δηµιουργούνται. 

• Εξαγωγή σχήµατος οντολογίας από έγγραφα του Ιστού. Τα συστήµατα 

µηχανικής µάθησης παίρνουν τα δεδοµένα και τη µεταγνώση ως είσοδο και 

παράγουν µια οντολογία έτοιµη προς χρήση ενδεχοµένως µε κάποια βοήθεια 

από το µηχανικό γνώσης. 

• Η εξαγωγή στιγµιοτύπων της οντολογίας εποικίζει δεδοµένα σχήµατα της 

οντολογίας και εξάγει τα στιγµιότυπα της οντολογίας που παρουσιάζονται στα 

έγγραφα του Ιστού. Είναι παρόµοια µε την εξαγωγή πληροφοριών και το 

σχολιασµό σελίδων. 

• Η ενοποίηση και πλοήγηση οντολογιών αφορούν την επανακατασκευή και 

πλοήγηση εκτεταµένων βάσεων γνώσης που δηµιουργήθηκαν ενδεχοµένως µε 

µηχανική µάθηση. Για παράδειγµα µπορεί να αφορά την αλλαγή της βάσης 

γνώσης προτασιακού επιπέδου ενός εκπαιδευόµενου υπολογιστή σε βάση 

γνώσης πρώτης τάξης. 
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• Η συντήρηση οντολογιών ενηµερώνει ορισµένα τµήµατα µιας οντολογίας που 

έχουν σχεδιαστεί να ενηµερώνονται. 

• Ο εµπλουτισµός οντολογιών περιλαµβάνει την αυτοµατοποιηµένη 

τροποποίηση δευτερευουσών σχέσεων σε µια υπάρχουσα οντολογία. ∆εν 

επιφέρει αλλαγές σε σηµαντικές έννοιες και δοµές αλλά καθιστά την 

οντολογία περισσότερο ακριβή. 

Μια µεγάλη γκάµα τεχνικών αλγορίθµων και εργαλείων είναι διαθέσιµα από 

τη µηχανική µάθησης. Ωστόσο µια σηµαντική απαίτηση της αναπαράστασης 

οντολογιών είναι ότι οι οντολογίες πρέπει να είναι συµβολικές αναγνώσιµες από 

ανθρώπους και κατανοητές. Αυτό µας αναγκάζει να ασχοληθούµε µόνο µε 

συµβολικούς αλγόριθµους µάθησης που καταφεύγουν σε γενικεύσεις και να 

αποφύγουµε άλλες µεθόδους. 

Οι παρακάτω είναι ορισµένοι δυνητικά εφαρµόσιµοι αλγόριθµοι: 

• Οι αλγόριθµοι µάθησης προτασιακών κανόνων µαθαίνουν κανόνες 

συσχέτισης ή άλλες µορφές κανόνων χαρακτηριστικού τιµής. 

• Η µάθηση κανόνων λογικής πρώτης τάξης. 

2.4.11 Οντολογίες Και Βάσεις ∆εδοµένων  

� Μια βάση δεδοµένων είναι ένα σύνολο από πίνακες και οι µεταξύ τους 

σχέσεις. Όµως µια οντολογία περιέχει συντακτικά και σηµασιολογικά 

πλουσιότερη πληροφορία από τις βάσεις δεδοµένων γιατί περιέχει όπως 

είπαµε και πιο πάνω, πέρα από έννοιες αλλά και περιορισµούς.  

� Η πληροφορία που περιγράφεται από µια συγκεκριµένη οντολογία περιέχει 

ένα δοµηµένο κείµενο σε φυσική γλώσσα και όχι πληροφορία ενός σχεσιακού 

πίνακα. 

� Μια οντολογία πρέπει να είναι δικτυακής αρχιτεκτονικής διότι 

χρησιµοποιείται για το διαµοιρασµό της πληροφορίας (Καρακατσούλης, 

2011). 

2.4.12 Οντολογικά Περιβάλλοντα  

Τα οντολογικά περιβάλλοντα (ontology environment tools) είναι εργαλεία τα 

οποία υποστηρίζουν τη συγχώνευση και προσαρµογή των οντολογιών που ήδη έχουν 

δηµιουργηθεί. Γι’ αυτό αντί να παράγουµε οντολογίες εξαρχής µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ξανά κάποιες που ήδη υπάρχουν µε σκοπό να κερδίσουµε χρόνο. 
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Το πιο γνωστό οντολογικό περιβάλλον είναι το εργαλείο Chimaera που υποστηρίζει: 

τη διάγνωση, την αναβάθµιση και την συγχώνευση των οντολογιών 

(Καρακατσούλης, 2011). 

2.4.13 Επεξεργαστές Οντολογιών  

Για να παράγουµε κάποιες οντολογίες χρησιµοποιούµε τους λεγόµενους 

(επεξεργαστές οντολογιών) <ontology editors> (Καρακατσούλης, 2011), οι οποίοι 

υποστηρίζουν την ιεραρχία των εννοιών ενώ παράλληλα προσφέρουν την δυνατότητα 

αναζήτησης, κωδικοποίησης και τροποποίησης άλλων οντολογιών.  

Οι επεξεργαστές οντολογιών είναι χρήσιµοι όταν παρέχουν διασυνδετικές 

διατάξεις σε γραφικό επίπεδο (GUIs) και εναρµονίζονται µε τα ήδη υπάρχοντα 

πρότυπα της web based ανάπτυξης λογισµικού. Ένα παράδειγµα επεξεργαστή 

οντολογιών είναι ο Protégé όπου επιτρέπει σε διαχειριστές γνώσης να 

κατασκευάσουν συστήµατα βασισµένα στη γνώση, δηµιουργώντας και 

τροποποιώντας ήδη υπάρχουσες οντολογίες. 

 

 

Εικόνα 4: Επεξεργαστής Protégé 

Πηγή: Καρακατσούλης 2011 

2.4.14 Λόγοι που χρειαζόµαστε τις Οντολογίες 

Οι λόγοι (Καρακατσούλης, 2011) για τους οποίους έχουν στραφεί στις 

οντολογίες µε σκοπό την κατασκευή του σηµασιολογικού ιστού  είναι οι εξής:  
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1. Το χάσµα µεταξύ της σηµασίας της πληροφορίας και µιας απλής 

καταχωρηµένης πληροφορίας.  

2. Αύξηση της ψηφιακής πληροφορίας που παρατηρείται στις µέρες µας.  

3. ∆υσκολία στη διαχείριση της πληροφορίας όπως η πρόσβαση η εύρεση της.  

4. Η µη χρήση κοινής διαλέκτου γιατί όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη δεν 

µιλούν την ίδια γλώσσα. 

2.4.15 Αντιστοίχιση οντολογιών 

Αφού η επαναχρησιµοποίηση και όχι η ανάπτυξη από το µηδέν γίνεται 

σταδιακά ο κανόνας για την ανάπτυξη οντολογιών, η ενοποίηση οντολογιών είναι µια 

ολοένα επιτακτικότερη εργασία. Οι ανάγκες µιας συγκεκριµένης εφαρµογής 

καλύπτονται σπανίως από µία οντολογία στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να 

συνδυαστούν πολλές οντολογίες. Αυτό εγείρει το πρόβληµα της ενοποίησης 

οντολογιών. Το συγκεκριµένο πρόβληµα θεωρείται από πολλούς ως κρίσιµο ζήτηµα 

για την υλοποίηση του Σηµασιολογικού Ιστού, αλλά και ως ένα από τα δυσκολότερα 

προβλήµατα προς επίλυση. Συνεπώς έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια εκτεταµένη 

προσοχή στο πρόβληµα αυτό από την ερευνητική κοινότητα (Σερέτη, 2015). 

2.4.16 Γλωσσολογικές µέθοδοι 

Οι πιο βασικές µέθοδοι επιχειρούν να εκµεταλλευτούν τις γλωσσολογικές 

ετικέτες που επισυνάπτονται στις έννοιες της οντολογίας προέλευσης και της 

οντολογίας προορισµού, µε σκοπό να ανακαλύψουν πιθανές ταυτίσεις. Αυτό µπορεί 

να γίνει µε τη χρήση απλών τεχνικών µε βάση τη γλωσσολογική ρίζα ή µε τον 

υπολογισµό των αποστάσεων Hamming, ή µε τη χρήση εξειδικευµένης γνώσης 

πεδίου. 

2.4.17 Στατιστικές µέθοδοι 

Άλλες µέθοδοι χρησιµοποιούν δεδοµένα στιγµιοτύπων και όχι τις 

γλωσσολογικές ετικέτες των εννοιών για να προσδιορίσουν τις αντιστοιχίες µεταξύ 

των εννοιών. Αν υπάρχει σηµαντική στατιστική συσχέτιση µεταξύ των στιγµιοτύπων 

µιας έννοιας προέλευσης και µιας έννοιας προορισµού, τότε υπάρχει λόγος να 

πιστέψουµε ότι οι έννοιες αυτές σχετίζονται στενά. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται 

φυσικά στη διαθεσιµότητα ενός επαρκώς µεγάλου σώµατος στιγµιοτύπων, τα οποία 

είναι ταξινοµηµένα στις οντολογίες προέλευσης και προορισµού. 
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2.4.18 ∆οµικές µέθοδοι 

Αφού οι οντολογίες διαθέτουν εσωτερική δοµή είναι λογικό να 

εκµεταλλευτούµε τη δοµή των γραφών των οντολογιών προέλευσης και προορισµού 

και να προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε οµοιότητες ανάµεσα σε αυτές τις δοµές 

συχνά σε συνδυασµό µε κάποια από τις άλλες µεθόδους. Αν οι έννοιες προέλευσης 

και προορισµού διαθέτουν παρόµοιες γλωσσολογικές ετικέτες, τότε η ανοµοιότητα 

των γειτονιών τους στους γράφους θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να 

εντοπιστούν προβλήµατα οµώνυµων όρων όπου οι αµιγώς γλωσσολογικές µέθοδοι θα 

ανακοίνωναν εσφαλµένα µια πιθανή αντιστοίχιση. 

2.4.19 Λογικές µέθοδοι 

Οι λογικές µέθοδοι είναι ίσως οι περισσότερο εξειδικευµένες µέθοδοι στην 

αντιστοίχιση οντολογιών. Άλλωστε οι οντολογίες είναι τυπικές προδιαγραφές µιας 

κοινής επίνοιας και µπορούµε λογικά να αξιοποιήσουµε αυτή την τυποποίηση των 

δοµών προέλευσης και προορισµού. Ένας σοβαρός περιορισµός αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι πολλές πρακτικές οντολογίες είναι αρκετά απλές 

σηµασιολογικά εποµένως δεν φέρουν ιδιαίτερες λογικές τυπολογίες. Το συµπέρασµα 

που βγάζουµε από αυτή τη σύντοµη µελέτη των τεχνικών αντιστοίχισης οντολογιών 

πρέπει δυστυχώς να είναι παρόµοιο µε εκείνο που αφορούσε τις τεχνικές αυτόµατης 

απόκτησης οντολογιών παρότι υπάρχει µεγάλη δυναµική και πραγµατική ανάγκη για 

την ανάπτυξη της χρήσης τέτοιων τεχνικών στον σχεδιασµό και την υλοποίησης του 

Σηµασιολογικού Ιστού. 

2.4.20 Η αρχιτεκτονική Σηµασιολογικού Ιστού του προγράµµατος On-To-

Knowledge 

Η δηµιουργία του Σηµασιολογικού Ιστού δεν περιλαµβάνει µόνο τη χρήση 

των νέων γλωσσών αλλά και ένα σχετικά διαφορετικό στυλ σχεδιασµού και 

υλοποίησης καθώς και µια λίγο διαφορετική προσέγγιση στην ενοποίηση εφαρµογών. 

Θα περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο ένας αριθµός εργαλείων που σχετίζονται µε 

το Σηµασιολογικό Ιστό µπορούν να ενοποιηθούν σε µία απλή αρχιτεκτονική µε τη 

χρήση προτύπων του Σηµασιολογικού Ιστού για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των ανεξάρτητα κατασκευασµένων εργαλείων (Σερέτη, 

2015).  
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3. Εφαρµογές Σηµασιολογικού Ιστού 

Μερικές από τις κυριότερες εφαρµογές (Καρακατσούλης, 2011) του σηµασιολογικού 

ιστού είναι οι εξής: 

 

� Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Govermment) 

� Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) 

� Ηλεκτρονικό Κατάστηµα (e-Shop) 

� Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) 

� Ηλεκτρονική Επιστήµη (e-Science) 

� Σηµασιολογικό Πλέγµα (Semantic Grid) 

� Περιβαλλοντική Νοηµοσύνη (Ambient Intelligence) 

� Παράδοση Περιεχοµένου (Content Delivery) 

Υπάρχουν ακόµα αρκετές εφαρµογές που είναι σε πειραµατικό στάδιο και 

αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και την κάλυψη ατοµικών αναγκών. Για 

να δούµε καλύτερα τι είναι σε θέση να κάνει ο σηµασιολογικός ιστός θα 

αναφερθούµε σε µερικές από τις εφαρµογές που αναφέραµε πιο πάνω. 

3.1 Σηµασιολογικός Ιστός Στο Ηλεκτρονικό Κατάστηµα (e-shop) 

Ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι η 

αναζήτηση διάφορων προϊόντων. Μέχρι τώρα οι καταναλωτές χρησιµοποιούν 

διάφορες πλατφόρµες όπως το Amazon για να συγκρίνουν τιµές προϊόντων, οι οποίες 

όµως δεν παρέχουν στον καταναλωτή τη πιο σωστή πληροφορία για το προϊόν που 

αναζητά, αλλά µόνο ένα κοµµάτι της. Με αυτές τις εφαρµογές των τεχνολογιών του 

σηµασιολογικού ιστού επιτρέπεται στις µηχανές αναζήτησης να συγκεντρώσουν µόνο 

τις πληροφορίες ανταποκρίνονται στο αίτηµα, χωρίς αυτοµάτως να παραλείψουν 

καµία από αυτές. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής µπορεί να προµηθευτεί το 

προϊόν που έχει όλες τις προδιαγραφές και επίσης την χαµηλότερη τιµή 

Το internet όπως και διάφορες πλατφόρµες συγκέντρωσης ηλεκτρονικών 

εµπορικών δραστηριοτήτων έδωσαν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες στη 

παγκόσµια αγορά, µια πιο σωστή εικόνα για την κατάστασή της. Η επόµενη γενιά της 

αγοράς η οποία θα βασίζεται σε τεχνολογίες αυτές του σηµασιολογικού ιστού, θα 

επιτρέψει στους καταναλωτές να έχουν µια πλήρες εικόνα της εκάστοτε αγοράς. Σε 
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διάφορους κλάδους η σηµασία που δίνεται τώρα στη διαφήµιση θα µειωθεί, καθώς οι 

επιχειρήσεις θα µπορούν να παρουσιάζουν καλύτερα τα πλεονεκτήµατα των 

προϊόντων τους µέσω της δοµηµένης σηµασιολογικής περιγραφής των 

χαρακτηριστικών του µε τη χρήση των οντολογιών. Αυτό θα ωφελήσει πιο πολύ τις 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες µέχρι στιγµής δεν έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα να προβληθούν. Οι προµηθευτές κάποιων προϊόντων αναµένεται να 

έχουν ένα µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους καθώς οι πελάτες είναι πρόθυµοι να 

πληρώσουν περισσότερα για ένα προϊόν που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους 

και που ξέρουν πως θα τους ικανοποιήσει. 

 

Εικόνα 5: ∆υναµικό µοντέλο στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Πηγή: Καρακατσούλης, 2011 

Η αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών για διάφορα αντικείµενα δεν 

στηρίζεται µόνο στην έννοια του κειµένου αλλά και σε εικόνες, ήχο, βίντεο. Ο 

σηµασιολογικός ιστός µέσω των οντολογιών του, δίνει την δυνατότητα 

σηµασιολογικού σχολιασµού αυτών των αντικειµένων κάνοντάς τα στους ευφυείς 

πράκτορες αναζήτησης του. Έτσι η πληροφορία θα οργανώνεται και θα 

παρουσιάζεται στον απλό χρήστη πιο εύκολα και κατανοητά. Έτσι ο κάθε ένας από 

εµάς θα έχει την κρίση να αγοράσει το προϊόν που θα τον ικανοποιήσει. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας στον οποίον επεµβαίνει σηµαντικά ο 

σηµασιολογικός ιστός είναι η ενοποίηση διάφορων συστηµάτων µεταξύ εταιριών. Οι 
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οντολογίες χρησιµοποιούνται για την ορολογία ποικίλων συστηµάτων και στην ουσία 

τα ηλεκτρονικά καταστήµατα τύπου B2B αυτοµατοποιούνται. 

Οι οντολογίες επεµβαίνουν σε αυτό που θα λέµε µελλοντικά κόσµο των 

µηχανών και καθιστούν τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο κατανοητές σε 

αυτές. Το ηλεκτρονικό εµπόριο για να λειτουργήσει καλύτερα απαιτεί διάλογο και 

συναλλαγές µεταξύ διαφορετικών µηχανών πάνω σε διαφορετικά ζητήµατα. Οι 

τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού µπορούν να προσφέρουν στην υλοποίηση µας 

τέτοιου είδους επικοινωνίας και στην γρήγορη επεξεργασία µεγάλου όγκου 

πληροφοριών.  

Κάποιες επιχειρήσεις δηµιουργούν κάποιο είδος «εικονικής κοινότητας» στο 

διαδίκτυο µέσω της οποίας ανταλλάσουν απόψεις και γνώσεις για ζητήµατα κοινού 

ενδιαφέροντος προς κοινό όφελος. Οι οντολογίες µπορούν να βοηθήσουν στον τοµέα 

αυτόν µε θέµατα οργάνωσης και προσδιορισµού κάποιας ιεραρχίας ανάµεσα στα 

µέλη της κοινότητας. Μια εναλλακτική µέθοδο για τα ζητήµατα αυτά µεταξύ των 

µελών της «εικονικής κοινότητας» µπορούν να προσδιοριστούν και µέσω των 

κλάσεων και ιδιοτήτων των οντολογιών (Καρακατσούλης, 2011). 

3.2 Σηµασιολογικός Ιστός Στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-

learning)   

Ο σηµασιολογικός ιστός αναµένεται να έχει ιδιαίτερα σηµαντικό αντίκτυπο 

στον τοµέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ιδίως στην ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση, µιας και εκεί συναντώνται συνήθως οι περισσότερο ενήµεροι δυνητικά 

χρήστες καινοτόµων τεχνολογιών. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο 

σε ποια σηµεία ακριβώς θα επηρεάσει ο σηµασιολογικός ιστός τον τοµέα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, υπάρχουν τέσσερις τοµείς στους οποίους κατά πάσα 

πιθανότητα θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τη διδασκαλία όσο και 

την έρευνα: η διαχείριση της γνώσης, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι εικονικές 

κοινότητες, οι online συνεργασίες και η ηλεκτρονική µάθηση (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 

2007). Η σηµασία του σηµασιολογικού ιστού στην ηλεκτρονική εκπαίδευση θα 

αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 
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3.3 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

Με τον όρο «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» εννοούµε τη χρήση των 

διαδικτυακών τεχνολογιών για την παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις. Στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να εκσυγχρονίσει 

και να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να βελτιώσει τις συναλλαγές µε τον 

επιχειρηµατικό κόσµο, να ενδυναµώσει τη θέση των πολιτών παρέχοντάς τους 

κατάλληλες πληροφορίες και να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της 

κυβερνητικής διοίκησης. Ο τοµέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι µοναδικός 

λόγω της τεράστιας πρόκλησης που αντιµετωπίζει για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας, δεδοµένου των υπηρεσιών της που εκτείνονται σε πολλά 

διαφορετικά οργανοσιακά πλαίσια και υποδοµές και των πολλαπλών 

σηµασιολογικών διαφορών κατά την ερµηνεία και επεξεργασία πληροφοριών που 

αφορούν για παράδειγµα νόµους, κανονισµούς, υπηρεσίες προς τους πολίτες, 

διαχειριστικές διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές. 

Αυτές οι διαφορές σηµασιολογικού χαρακτήρα είναι άµεσα συνδεδεµένες µε 

πολλές διαφορετικές λύσεις σε επίπεδο εφαρµογών και πληροφοριακών συστηµάτων, 

οι οποίες θα πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους. Συνεπώς, και στην περίπτωση 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι δυσκολίες εκτέλεσης των διαφορών διαδικασιών και 

παροχής των υπηρεσιών, συνίστανται ουσιαστικά στη διαφορετική µορφή των 

δεδοµένων και στο γεγονός ότι απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση για την 

ολοκλήρωσή τους. Η δηµιουργία αποτελεσµατικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης απαιτεί την ολοκλήρωση των πληροφοριών καθώς και των 

διαδικασιών. 

Οι τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού µπορούν να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε το διαφανή διαµοιρασµό πληροφοριών 

και γνώσης. Ήδη έχουν γίνει προσπάθειες και εξετάζεται η χρήση των οντολογιών σε 

εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασισµένες σε τεχνολογίες σηµασιολογικού 

ιστού, για την υποστήριξη της διαχείρισης της γνώσης στα πλαίσια παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα 

για την ανάλυση των απαιτήσεων καθώς και για την εξέταση των παραγόντων 

επιτυχίας στην ανάπτυξη συστηµάτων µε τη χρήση τεχνολογιών σηµασιολογικού 

ιστού, για την αποτελεσµατική διαχείριση της γνώσης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007). 
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3.4 Σηµασιολογία στην Ηλεκτρονική Υγεία 

Η εφαρµογή της σηµασιολογικής τεχνολογίας στον ιατρικό τοµέα, θα 

παράσχει συστήµατα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα οποία θα έχουν την 

δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα όρους και έννοιες, καθώς τα δεδοµένα θα 

µεταδίδονται από το ένα σύστηµα στο άλλο, διατηρώντας παράλληλα τη σηµασία του 

περιεχοµένου. Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η διαδικασία αυτή, οι ενέργειες 

που γίνονται αφορούν την ταξινόµηση των ιατρικών όρων και των εννοιών τους. 

Εργαλεία σε αυτόν τον τοµέα κάνουν χρήση των συστηµάτων ταξινόµησης που 

παράγουν ελεγχόµενα λεξιλόγια, λεξικά, ταξινοµίες και οντολογίες.  

Για τον άνθρωπο, η έννοια µιας δεδοµένης λέξης επιτυγχάνεται συνήθως µετά 

από έλεγχο σε ένα λεξικό ή κοιτάζοντας το πλαίσιο όπου η λέξη χρησιµοποιείται. 

Αντίθετα, ο υπολογιστής δεν κάνει χρήση του κειµένου κάποιου λεξικού και δεν έχει 

καµία προϋπάρχουσα αποθήκη εννοιών, αλλά απαιτεί µια σαφέστερη και απλούστερη 

σηµασιολογική αναπαράσταση. Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας της γλώσσας 

αντιπροσωπεύουν την έννοια µιας συγκεκριµένης λέξης ή φράσης χρησιµοποιώντας 

ένα σύµβολο ή κωδικό. Για παράδειγµα, για τα συστήµατα ηλεκτρονικών ιατρικών 

φακέλων η «καρδιά» και η «καρδιακή» είναι δύο άσχετοι όροι, για τους ανθρώπους 

όµως οι δύο αυτοί όροι έχουν την ίδια σηµασιολογία. 

Ολοένα και περισσότερο, τα ιδρύµατα υγειονοµικής περίθαλψης έχουν 

πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία των ασθενών που περιέχουν πολύ µεγάλες 

ποσότητες δεδοµένων. Πολλά από τα διαθέσιµα δεδοµένα είναι σε µορφή κειµένου, 

ως αποτέλεσµα της µεταγραφής του υπαγορεύουν οι εκθέσεις, η χρήση της 

τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής, καθώς και άµεση είσοδος από παρόχους 

υγειονοµικής περίθαλψης (Κορµπάκης, 2012). 

Ενώ τα δεδοµένα κειµένου είναι βολικά για εργασίες όπως η εξέταση από 

γιατρούς, παρουσιάζουν ωστόσο, σηµαντικά εµπόδια για την γραφική παρουσίαση, 

αναζήτηση, περίληψη και στατιστική ανάλυση. Έτσι, η σηµασιολογία στην 

ηλεκτρονική υγεία είναι ένας µηχανισµός για την εφαρµογή εργαλείων και τεχνικών 

που αξιοποιούν τη σηµασιολογική γνώση για να ενισχύσουν τη χρήση και τη 

χρησιµότητα των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης. 

Ο τοµέας της υγείας χρησιµοποιεί εδώ και καιρό ηλεκτρονικές µεθόδους για 

διοικητικές λειτουργίες, όµως η τεχνολογία αφοµοιώθηκε µε πιο αργούς ρυθµούς 

στον τοµέα αυτό για τη βελτίωση των υπηρεσιών, λόγω του ότι η υιοθέτηση νέων 
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διαδικασιών που έχουν να κάνουν µε τεχνολογία προϋποθέτει ότι οι διαδικασίες 

αυτές έχουν εξεταστεί ενδελεχώς ως προς την ακρίβεια και την αποτελεσµατικότητά 

τους (για λόγους ασφαλείας). 

Από την άλλη µεριά, τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στο 

χώρο της υγείας, αποθηκεύουν δεδοµένα σε πολλά ανόµοια και ετερογενή 

αποθετήρια δεδοµένων. Οι διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση της γνώσης, είναι 

περισσότερο επικεντρωµένες στην απόκτηση και αποθήκευση πληροφοριών, παρά 

στο διαµοιρασµό και τη µεταφορά αυτών µεταξύ συστηµάτων και οργανισµών, για 

την υποστήριξη της παραγωγικότητας των χρηστών.  

Επιπλέον, τα δεδοµένα που αποκτώνται και αποθηκεύονται σε πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας, µπορεί να έχουν οποιαδήποτε µορφή. Είναι επιτακτική η ανάγκη 

ύπαρξης ενός κοινού λεξιλογίου για την αναπαράσταση δεδοµένων και πληροφοριών, 

προκειµένου να επιτυγχάνεται η αποδοτική διαχείριση της γνώσης στον τοµέα της 

υγείας. Οι διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν επικεντρωθεί 

στην ανάπτυξη ανεξάρτητων εφαρµογών που προσπαθούν να κάνουν τα συστήµατα 

να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, ενώ η πραγµατική ανάγκη είναι να δηµιουργηθούν 

µοντέλα για την ενοποίηση των δεδοµένων σε αυτά τα ανόµοια συστήµατα, µε σκοπό 

την αποτελεσµατική χρήση και τον αποτελεσµατικό διαµοιρασµό της γνώσης. Για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών η γνώση που αφορά τους ασθενείς θα πρέπει να είναι 

προσβάσιµη στο άτοµο που παρέχει φροντίδα, εγκαίρως κατά την ροή των εργασιών. 

Τέλος τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που παρέχουν οι αναδυόµενες 

τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού, µπορούν να καταστήσουν δυνατή την 

ολοκλήρωση των πληροφοριών στον χώρο της υγείας µε τη χρήση ενός κοινού 

λεξικού, όπως αναφέραµε λίγο πιο πάνω, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια των σχετικών 

διαδικασιών ανάµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως νοσοκοµεία, 

φαρµακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλους παρόχους υπηρεσιών 

υγείας. Τέτοιου είδους καινοτοµίες µπορούν να οδηγήσουν σε αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα των παροχών υπηρεσιών υγείας, στη µεγαλύτερη ικανοποίηση 

των εργαζοµένων, στην µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών και γενικότερα στη 

βελτίωση του συστήµατος υγείας και των σχετικών παρεχόµενων υπηρεσιών 

(Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007). 
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3.5 Σηµασιολογικό Πλέγµα (Sematic Grid) 

Τα Πλέγµατα (GRIDs) ενοποιούν µέσω ηλεκτρονικών δικτύων υπολογιστικούς 

(Μπέλλος, 2007), αποθηκευτικούς και άλλους πόρους (π.χ. αισθητήρες) 

κατανεµηµένους σε τοπική εθνική και διεθνή κλίµακα, κλιµακώνοντας τις 

δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αντίστοιχα τα πλέγµατα 

ηλεκτρικής ισχύος υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες της βιοµηχανικής επανάστασης. 

Τα σηµασιολογικά πλέγµατα που αναπτύσσονται από την ερευνητική και 

επιχειρηµατική κοινότητα: 

1. Επιτρέπουν το διαµοιρασµό των πόρων σε πολλαπλούς χρήστες διαφορετικών 

κοινοτήτων µε ετερογενή πεδία εφαρµογών και γεωγραφική κατανοµή. Το 

σηµασιολογικό πλέγµα µας θα στηρίζεται αρχικά σε ένα µητροπολιτικό 

δίκτυο ΜΑΝ, και στη συνέχεια σε ένα εθνικής εµβέλειας δίκτυο WAN 

συνδεδεµένο µε διεθνούς κάλυψη δίκτυο, όπως το ευρωπαϊκό ερευνητικό 

δίκτυο GEANT και το αµερικάνικο Abilene, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 

εφαρµογών και τις υπάρχουσες δικτυακές υποδοµές. 

2. Απαιτούν ασφαλή πρόσβαση µέσω ενδιάµεσου λογισµικού, µε παγκόσµια 

έµφαση στο λογισµικό στο λογισµικό ανοιχτού κώδικα- open source. Τα 

πλέγµατα επεκτείνουν την φιλοσοφία του ανοιχτού λογισµικού σε ανοιχτά 

υπολογιστικά συστήµατα, µε περιορισµούς µόνο όσο αφορά στην ασφάλεια 

και τη διαθεσιµότητα πόρων για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών. 

3. Παρουσιάζουν µεγάλη δυνατότητα κλιµάκωσης, µε ιδιαίτερα περιορισµένη 

αρχική επένδυση. Οι αρχιτεκτονικές GRID µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό 

εργαλείο για την υπέρβαση του ψηφιακού χάσµατος στον κόσµο, σε µια 

ήπειρο, σε µια χώρα, σε έναν οργανισµό campus. 

4. Ενοποιούν µέσω δικτύων internet/ internet υπολογιστικές, αποθηκευτικές και 

άλλες ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις µε ετερογενείς τεχνολογικές υλοποιήσεις 

µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η 

ενοποίηση υλοποιείται µε χρήση ενός επιπρόσθετου στρώµατος ενδιάµεσου 

λογισµικού (middleware), που αναλαµβάνει τον διαµοιρασµό των πόρων 

πάνω από το δίκτυο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θα αναπτυχθεί στα 

πλαίσια του παρόντος ερευνητικού έργου.  
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Είναι προφανές ότι τις ηλεκτρονικές υποδοµές οδηγούν οι ερευνητικές και 

ακαδηµαϊκές κοινότητες, οι οποίες θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην προτυποποίηση 

των σχετικών τεχνολογιών αυτών, και θα επιτρέψουν την ευρεία διάδοση τους σε 

άλλες περιοχές.  
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4. Τα Συστατικά του Σηµασιολογικού Ιστού 

4.1 Αναπαράσταση Σηµασιολογικής Πληροφορίας 

Στην τεχνητή νοηµοσύνη (Κορµπάκης, 2009), χρησιµοποιούνται οι γλώσσες 

αναπαράστασης οντολογιών και αποτελούν ένα καλό θεµέλιο για να στηριχθεί ο 

σηµασιολογικός ιστός. Σήµερα οι πιο διαδεδοµένες γλώσσες αναπαράστασης της 

σηµασιολογικής πληροφορίας που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο περιγράφονται 

στη συνέχεια. 

4.2 Η Γλώσσα XML (eXtensive Markup Language) 

Η λογική αναπαράσταση των εγγράφων στο σηµασιολογικό δίκτυο βασίζεται 

σε αυτό το πρότυπο. Η XML είναι µια γλώσσα αναπαράστασης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο που επιτρέπει την αναπαράσταση δοµηµένων εγγράφων µε χρήση 

λεξιλογίων που ορίζεται από τον χρήστη. Η γλώσσα αυτή δηµιουργήθηκε για να 

καλύψει τις αδυναµίες της γλώσσας HTML, παρόλο που έχουν αρκετές οµοιότητες. 

Ένα έγγραφο XML είναι δοµηµένο ιεραρχικά σε µορφή δέντρου, µε στοιχεία 

που περικλείονται µέσα σε άλλα στοιχεία και µε ένα στοιχείο ανώτερου επιπέδου 

γνωστό ως βασικό στοιχείο, το οποίο περιέχει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε στοιχείο 

αποτελείται από µία ετικέτα αρχής, το περιεχόµενο και µια ετικέτα τέλους 

(Κορµπάκης, 2009). Για παράδειγµα η πρόταση «Ο ∆ηµήτρης ∆ιαβάζει Λογοτεχνία» 

είναι ένα απλό κείµενο και µπορεί να αποδοθεί σε µορφή XML: 

 

Ο ∆ηµήτρης 

∆ιαβάζει  

Λογοτεχνία 

4.2.1 Οι προδιαγραφές τις XML  

1. Extensible Markup Language: όπου ορίζει τη σύνταξή της 
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2. Extensible Style language (XLS):ορίζει την γλώσσα των stylesheet για XML. 

  

Εικόνα 6: HTML vs. XML 

Πηγή: Καρακατσούλης, 2011 

3. XML Pointer Language (xPointer) και XML Linking Language (XLink): Ο 

xPointer περιγράφει πώς να αποκτήσεις πρόσβαση σε µια πηγή ενώ το xLink 

πώς να συνδέσεις δύο ή περισσότερες πηγές (Καρακατσούλης, 2011). 

4.2.2 Η Γλώσσα XML Schema 

Το  XML Schema είναι η γλώσσα που καθορίζει τη δοµή των XML 

εγγράφων. Ορίζει τα επιτρεπόµενα στοιχεία, τις ιδιότητες τους και τον τρόπο µε τον 

οποίο συνδυάζονται µεταξύ τους µέσα στο XML  κείµενο. Με απλά λόγια το XML 

Schema αποτελεί το «συντακτικό» του XML  κειµένου (Κορµπάκης, 2009). 

4.3 Το Μοντέλο ∆εδοµένων RDF 

Το πλαίσιο περιγραφής διαδικτυακών πόρων RDF (Resource Description 

Framework) είναι ένα µοντέλο δεδοµένων για την αναπαράσταση της πληροφορίας 

που σχετίζεται µε τους πόρους στον Παγκόσµιο Ιστό, δηλαδή για τα µεταδεδοµένα. 

Τα µεταδεδοµένα αφορούν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος, ο 

συντάκτης και η ηµεροµηνία τελευταίας τροποποίησης µιας ιστοσελίδας, η άδεια 
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χρήσης ενός εγγράφου στο διαδίκτυο ή ακόµα και το χρονοδιάγραµµα 

διαθεσιµότητας ενός κοινόχρηστου διαδικτυακού πόρου.  

Το RDF προορίζεται για περιπτώσεις που τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται 

εφαρµογές και όχι για παρουσιάσει πληροφοριών σε χρήστες. Μέσω αυτού του 

µοντέλου παρέχεται ένα κοινό πλαίσιο εργασίας έτσι ώστε η πληροφορίες µεταξύ των 

εφαρµογών να ανταλλάσσονται χωρίς να χάνεται το νόηµα. Ακόµα, οι πληροφορίες 

πλέον θα είναι διαθέσιµες και σε εφαρµογές διαφορετικές από αυτές για τις οποίες 

είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Η σύνταξη των  διαδικτυακών πόρων υλοποιείται µε τη 

βοήθεια αναπαραστάσεων που έχουν τη µορφή πόρος – ιδιότητα – τιµή.  

Οι διαδικτυακοί πόροι αναπαρίστανται µε τη χρήση αναφορών URI και τους 

αποδίδονται απλές ιδιότητες και οι αντίστοιχες τιµές τους, µε τη βοήθεια της 

ορολογίας που παρέχεται από τη γλώσσα. Ο πόρος για τον οποίο γίνεται λόγος 

λέγεται υποκείµενο (subject), ο πόρος που προσδιορίζει µια ιδιότητα ή ένα 

χαρακτηριστικό του υποκειµένου ονοµάζεται κατηγορία (predicate), ενώ το 

στοιχείο που δίνει τιµή σε αυτή την ιδιότητα ονοµάζεται αντικείµενο (object). Ο 

συνδυασµός των τριών παραπάνω φέρει τα ονόµατα δήλωση ή ισχυρισµός ή πρόταση 

(statement) (Κορµπάκης, 2009). 

4.4 Η Γλώσσα Λεξιλογίου RDF Schema 

 Πέρα από τις RDF περιγραφές των πληροφοριακών πόρων, το µοντέλο 

δεδοµένων RDF αποτελείται και από µια γλώσσα ορισµού σχηµάτων (Κορµπάκης, 

2009), την RDF Schema Specification Language (RDFS). Με τη βοήθεια του RDFS, 

είναι δυνατός ο προσδιορισµός µηχανισµών καθορισµού κλάσεων πόρων, καθώς και 

ο περιορισµός των πιθανών συνδυασµών κλάσεων µεταξύ τους χρησιµοποιώντας 

κατάλληλες συσχετίσεις. Ένα RDF σχήµα αποτελείται από τις δηλώσεις κλάσεων, 

γνωρισµάτων και των σχέσεων µεταξύ των κλάσεων. Πανοµοιότυποι πόροι είναι 

οµαδοποιηµένη κάτω από την ίδια κλάση. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να 

διακρίνουµε τρία διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης στο µοντέλο δεδοµένων RDFS. Στο 

κατώτερο επίπεδο υπάρχουν οι ίδιοι οι πόροι (έγγραφα, δικτυακοί τόποι, πρόσωπα ή 

οτιδήποτε άλλο). 

Το επόµενο επίπεδο αφαίρεσης είναι το επίπεδο δεδοµένων, όπου γίνεται η 

περιγραφή των πληροφοριακών πόρων µε τη χρήση λεξιλογίων, τα οποία 

περιγράφονται στο τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο σχήµατος. Το επίπεδο σχήµατος 
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είναι το επίπεδο αφαίρεσης όπου αναπτύσσονται RDF σχήµατα για να κάνουν πιο 

εύκολη τη σηµασιολογική περιγραφή των πόρων. Σε αυτό το επίπεδο οι κλάσεις 

αναπαριστούν αφηρηµένες οντότητες και αναφέρονται συλλογικά σε σύνολα 

παρόµοιων αντικειµένων.  

Για την γραφική απεικόνιση των RDFS περιγραφών και σχηµάτων 

χρησιµοποιείται ένα µοντέλο κατευθυνόµενων γράφων µε ετικέτες τόσο στις ακµές 

όσο και στους κόµβους που µπορεί εύκολα να συνδυάσει πολλά διαφορετικά 

λεξιλόγια και να επεκταθεί προσθέτοντας απλώς περισσότερες ακµές. Οι κόµβοι 

αναπαριστούν αντικείµενα και οι ακµές συµβολίζουν σχέσεις µεταξύ των κόµβων. Ως 

κόµβους αναπαριστούµε επίσης και τύπους Literal, δηλαδή αλφαριθµητικά και 

άλλους βασικούς τύπους δεδοµένων, όπως αυτοί ορίζονται στο πρότυπο XML 

Schema. Οι κόµβοι συµβολίζονται ως ελλείψεις και οι ατοµικές γραµµές ως 

παραλληλόγραµµα.  

Οι ακµές µπορεί να είναι τριών ειδών: απόδοσης γνωρισµάτων (attributes), 

δηµιουργίας στιγµιότυπων (instances) και υπαλληλίας. Οι ακµές απόδοσης 

γνωρισµάτων αναπαριστούν γνωρίσµατα κόµβων και σχέσεις µεταξύ τους, ενώ οι 

ακµές υπαλληλίας χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν σε επίπεδο σχήµατος ότι ένας 

κόµβος «κλάση» ή ιδιότητα είναι υποκατηγορία ενός ευρύτερου κόµβου ή ιδιότητας 

αντίστοιχα. Τέλος, οι ακµές δηµιουργίας στιγµιότυπων αποτελούν τη σύνδεση 

ανάµεσα στα πρότυπα RDF και RDFS, επιτρέποντας τη δηµιουργία στιγµιότυπων 

µιας κλάσης και την απόδοση τύπων σε πληροφοριακούς πόρους που περιγράφονται. 

Οι γράφοι του RDFS σχήµατος περιγραφής και των RDF περιγραφών πόρων 

για την πληροφορία φαίνεται στη παρακάτω εικόνα.   
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Εικόνα 7: Γράφοι αναπαράστασης πληροφορίας σύµφωνα µε το µοντέλο RDF 

Πηγή: Κορµπάκης, 2009 

  

Για τον καλύτερο διαµοιρασµό των RDF περιγραφών πόρων και των 

σχηµάτων περιγραφών στο διαδίκτυο, το µοντέλο RDF «δανείζεται» το συντακτικό 

της XML. Έτσι προκύπτει η RDF/XML σύνταξη των  RDF σχηµάτων περιγραφής 

και RDF περιγραφής πόρων που απεικονίζεται στους αντίστοιχους γράφους 

αναπαράστασης.  

 

 

Εικόνα 8: (Α) Γράφος αναπαράστασης πληροφορίας, (Β) RDF/XML σύνταξη 

Πηγή: Κορµπάκης, 2009  



34 

 

4.5 Η Γλώσσα Οντολογιών ∆ιαδικτύου (OWL Web Ontology 

Language) 

Η OWL δηµιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για µια γλώσσα 

οντολογίας Ιστού και αποτελεί µια από τις προτάσεις του W3C σχετικών µε το 

σηµασιολογικό ιστό. Η OWL έχει σχεδιαστεί για τις εφαρµογές που πρέπει να 

επεξεργαστούν το περιεχόµενο των πληροφοριών αντί απλά να παρουσιάσουν τις 

πληροφορίες στους ανθρώπους. Σύµφωνα µε το W3C, ο σκοπός της OWL είναι να 

παρασχεθεί ένα τυποποιηµένο σχήµα που είναι συµβατό µε την αρχιτεκτονική του 

διαδικτύου και του σηµασιολογικού ιστού. Η τυποποίηση των οντολογιών σε γλώσσα 

OWL θα κάνει τα δεδοµένα στο web περισσότερο επεξεργάσιµα από µηχανές και 

επαναχρησιµοποιήσιµα στις εφαρµογές.  

 Έτσι η επεκτασιµότητα, η µετατρεψιµότητα και η διαλειτουργικότητα 

κατέχουν υψηλή προτεραιότητα στο σχεδιασµό της γλώσσας. Συγκριτικά µε τις 

υπάρχουσες τεχνολογίες, η OWL υπερβαίνει τις γνωστές και ευρέων διαδεδοµένες 

γλώσσες XML, XML Schema, RDF και RDF  Schema αφού υποστηρίζει µεγαλύτερη 

διασαφήνιση του περιεχοµένου του ιστού από τις µηχανές, παρέχοντας πρόσθετο 

λεξιλόγιο µαζί µε µια επίσηµη σηµασιολογία.  

 Η OWL προσθέτει περισσότερο λεξιλόγιο για την περιγραφή των ιδιοτήτων 

και των κλάσεων όπως για παράδειγµα σχέσεις µεταξύ των κλάσεων (disjointness), 

αριθµός στοιχείων συνόλου (cardinality), λογικοί συνδυασµοί κλάσεων (ένωση, τοµή, 

συµπλήρωµα), ισότητα, πλουσιότερη δακτυλογράφηση ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά 

ιδιοτήτων και απαριθµηµένες κλάσεις. 

 Ένα πλεονέκτηµα των OWL οντολογιών είναι η διαθεσιµότητα των 

εργαλείων που µπορούν να εξάγουν συµπεράσµατα για αυτές. Τα εργαλεία παράγουν 

γενική υποστήριξη που δεν είναι συγκεκριµένη για την ιδιαίτερη υπαγόµενη περιοχή, 

κάτι το οποίο θα συνέβαινε εάν επρόκειτο να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα για την 

εξαγωγή  συλλογισµών για ένα συγκεκριµένο βιοµηχανικό πρότυπο XML σχήµατος 

(Κορµπάκης, 2009). 

 Η γλώσσα OWL αναπτύσσεται ως επέκταση του λεξιλογίου RDF, προέρχεται 

από τη γλώσσα οντολογίας ιστού DAML + OIL και είναι γραµµένη σε µορφή XML 

ώστε να µπορεί εύκολα να είναι ανεξάρτητη του λειτουργικού συστήµατος και των 

γλωσσών εφαρµογής ενός υπολογιστή. Ακόµα ο σηµασιολογικός ιστός 

χρησιµοποιώντας βασισµένες στην XML οντολογίες και όχι παραδοσιακές δοµές 
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δέντρων θα καταστήσει ευκολότερη για τις εφαρµογές υπηρεσιών ιστού την 

επεξεργασία στοιχείων από πολλαπλές πηγές. Μια OWL οντολογία περιλαµβάνει τις 

περιγραφές των κλάσεων, των ιδιοτήτων και των στιγµιοτύπων τους. Λαµβάνοντας 

υπόψη µια τέτοια οντολογία, η επίσηµη OWL σηµασιολογία διευκρινίζει πώς να 

παράγει τα λογικά συµπεράσµατά της, δηλαδή γεγονότα όχι κυριολεκτικά παρόντα 

στην οντολογία, αλλά συνεπαγόµενα από τη σηµασιολογία. Αυτές οι συνεπαγωγές 

µπορούν να βασιστούν σε ένα ενιαίο έγγραφο ή σε πολλαπλά κατανεµηµένα έγγραφα 

που έχουν συνδυαστεί χρησιµοποιώντας καθορισµένους OWL µηχανισµούς.  

 

Εικόνα 9: ∆ηµιουργία γλώσσας OWL 

Πηγή: Καρακατσούλης, 2011 

  ∆εδοµένου ότι ο σηµασιολογικός ιστός κατανέµεται, η OWL πρέπει να 

επιτρέψει να συγκεντρώνονται πληροφορίες από κατανεµηµένες πηγές. Αυτό γίνεται 

εν µέρει επιτρέποντας στις οντολογίες να είναι συσχετισµένες, συµπεριλαµβανοµένης 

ρητά της εισαγωγής πληροφοριών από άλλες οντολογίες. 

 Οι πρακτικές εφαρµογές της OWL, περιλαµβάνουν τα Web portals, όπου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει τους κανόνες κατηγοριοποίησης, 

προκειµένου να βελτιωθεί η αναζήτηση, οι συλλογές πολυµέσων, όπου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να επιτρέψει βασισµένες σε περιεχόµενο αναζητήσεις των µέσων 

και οι υπηρεσίες ιστού (Web Services), όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανακάλυψη και τη σύνθεση υπηρεσιών ιστού(composition) καθώς επίσης και για τη 

διαχείριση δικαιωµάτων και τον έλεγχο πρόσβασης (Καρακατσούλης, 2011). 
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Πίνακας 3: Σχέσεις µεταξύ κλάσεων στην OWL 

 

Πηγή: Καρακατσούλης, 2011 

 

Πίνακας 4: Αξιώµατα στην OWL 

 

Πηγή: Καρακατσούλης, 2011 
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OWL-Lite: 

Η OWL-Lite προορίζεται σε περιπτώσεις αναπαράστασης απλών ιεραρχικών 

κλάσεων και ιδιοτήτων των κλάσεων που υπόκεινται σε απλούς περιορισµούς. Η 

πολυπλοκότητα της είναι αρκετά χαµηλότερη από αυτή των άλλων δυο υπογλωσσών 

και άρα µπορούµε να κατασκευάσουµε υπολογιστικά εργαλεία πιο εύκολα 

(Καρακατσούλης, 2011). 

OWL- DL: 

Βασίζεται στη περιγραφική λογική η οποία αποτελεί υποσύνολο της λογικής 

πρώτης τάξης και άρα είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου χρειάζεται µέγιστη 

εκφραστικότητα. Περιλαµβάνει όλες τις γλωσσικές δοµές της OWL, οι οποίες όµως 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό συγκεκριµένους περιορισµούς. Μια κλάση µπορεί 

να είναι υποκλάση πολλών κλάσεων (κληρονοµικότητα) αλλά µια δεν µπορεί να 

αποτελεί πραγµάτωση µιας άλλης (Καρακατσούλης, 2011). 

OWL – Full: 

Απευθύνεται σε χρήστες για τους οποίους είναι πιο σηµαντική η δυνατότητα 

για µέγιστη εκφραστικότητα ή υπολογιστική πληρότητα των ισχυρισµών τους. Μια 

κλάση µπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και σύνολο ατόµων και µεµονωµένο άτοµο. 

Επίσης επιτρέπει την επέκταση λεξιλογίου OWL και του RDF σχήµα προκειµένου να 

καλυφθούν ανάγκες. Υπάρχει βέβαια περίπτωση ατέρµονης αναδροµής των ορισµών 

κάτι που οδηγεί τον αυτόµατο συµπερασµό σε OWL – Full οντολογιών να µην είναι 

εφικτός. 

Τέλος η OWL είναι µια γλώσσα για οντολογίες η οποία: 

• Είναι ικανή να αναφέρεται σε σενάρια, ιδέες, έννοιες, αντικείµενα και 

δεδοµένα που είναι ορισµένα στον παγκόσµιο ιστό. 

• Μπορεί να διαµοιράζεται πάνω στον ιστό. 

• Είναι ικανή να συνεργάζεται µε άλλες παρόµοιες γλώσσες, όπως η RDF. 

• Μπορεί να συγχωνεύει πολλές οντολογίες ταυτόχρονα. 

• Είναι ευρέως αποδεκτή. 

• Είναι αρκετά εκφραστική. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την OWL την κυρίαρχη γλώσσα πάνω στον 

παγκόσµιο ιστό για το σκοπό που περιγράφουµε και αναµφίβολα θα συνεχίσει να 

εξελίσσεται (Καρακατσούλης, 2011). 
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4.6 Ευφυείς Πράκτορες Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Agents) 

Ένας από τους πιο πρόσφατους και µε µεγάλο ενδιαφέρον κλάδους στον 

τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης αποτελούν οι ευφυείς ή νοήµονες πράκτορες 

(Καρακατσούλης, 2011). Η τεχνολογία πρακτόρων χρησιµοποιείται σε πλήθος 

εφαρµογών, όπως για παράδειγµα στην παροχή έξυπνων υπηρεσιών βοήθειας, στην 

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στην οργάνωση του καθηµερινού 

προγράµµατος, στον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο µεγάλων εργοστασιακών µονάδων 

κ.τ.λ.  

Ένας πράκτορας είναι µια οντότητα που αντιλαµβάνεται το περιβάλλον µέσα 

στο οποίο βρίσκεται µε τη βοήθεια αισθητήρων (sensors). Με άλλα λόγια είναι 

κοµµάτι του περιβάλλοντος αυτού, κάνει συλλογισµούς και δρα πάνω σε αυτό µε τη 

βοήθεια µηχανισµών δράσης για την επίτευξη κάποιων στόχων. Βέβαια στην 

συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται λόγος για πράκτορες λογισµικού, προγράµµατα 

δηλαδή που δρουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων συνοψίζονται παρακάτω: 

a) Ο κάθε πράκτορας ενεργεί αυτόνοµα για να επιτύχει τον σκοπό του. 

b) Υπάρχει ειλικρίνεια, δηλαδή δεν κάνουν εσκεµµένα λάθη. 

c) Εύκολη προσαρµοστικότητα του περιβάλλοντος τους. 

d) Επικοινωνία µεταξύ τους. 

e) ∆ιαθέτουν λογικότητα. ∆ηλαδή δεν δρουν ενάντια στους στόχους τους. 



39 

 

5. Σηµασιολογικός Ιστός στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα 

Με την είσοδο του παγκόσµιου ιστού στην καθηµερινή ζωή, πολλά πράγµατα 

έχουν αλλάξει και κυρίως ο τρόπος που πραγµατοποιείται η επικοινωνία και η 

µάθηση. Μέχρι πρόσφατα η εκπαιδευτική διαδικασία είχε τρία πολύ βασικά 

χαρακτηριστικά,  το διδακτικό περιεχόµενο, το οποίο καθοριζόταν αυστηρά και µόνο 

από τον εκπαιδευτή, την σειρά µε την οποία γινόταν η διδασκαλία, η οποία ήταν 

προκαθορισµένη και αυστηρά γραµµική και τέλος, απαιτούσε την ταυτόχρονη 

παρουσία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου στον ίδιο φυσικό χώρο. Με αυτό 

τον τρόπο η εκπαίδευση είχε έναν µαζικό χαρακτήρα, που δεν ταίριαζε πάντα στις 

ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 

2007). Έτσι στην εκπαίδευση, ο Σηµασιολογικός Ιστός θα συµβάλει σηµαντικά 

στην µάθηση και κυρίως στον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών, στην οργάνωση των 

αποτελεσµάτων και στη δηµιουργία ενός προγράµµατος µάθησης ειδικό για το 

καθένα. Ο Σηµασιολογικός Ιστός όταν λέµε θα συµβάλει στη µάθηση και  στον τρόπο 

αναζήτησης πληροφοριών θα το κάνει κάπως έτσι: 

• Για παράδειγµα θα µπορεί ο διδάσκοντας να δει για έναν µαθητή τι εργασίες 

έχει κάνει στο παρελθόν, µε ποιόν άλλον µαθητή έχει συνεργαστεί και τι 

βαθµολογίες έχουν πάρει για τις εργασίες αυτές. 

• Ένα άλλο παράδειγµα, για τον µαθητή που θέλει να βρει στοιχεία για την 

εργασία του, να υπάρχει µια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε παλαιότερες εργασίες 

άλλον µαθητών-φοιτητών που µπορεί να δει τις βαθµολογίες που έχουν πάρει, 

ποιός τις έχει κάνει και τι πληροφορίες µπορεί να πάρει από αυτές και 

αναζητώντας σε αυτή την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη να µπορεί να βρει αυτά 

που θέλει για τη δική του εργασία. 

• Τέλος ακόµα ένα παράδειγµα για τον πως µπορεί να συµβάλει ο 

σηµασιολογικός ιστός   στη µάθηση είναι µέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών, µε 

το σύστηµα «παίζω και µαθαίνω». Στο πλαίσιο αυτό της δια βίου µάθησης, τα 

παιχνίδια προσοµοίωσης προσφέρουν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την 

αξιοποίηση των τεχνολογιών και έτσι µπορούν να προετοιµάσουν τους 

µαθητές για τον κόσµο της εργασίας. Αυτό είναι ενεργή µάθηση, καθώς οι 

παίκτες αποκτούν εµπειρία στο θέµα του τοµέα αυτού ή σε καταστάσεις µε 

νέους τρόπους, τη δηµιουργία νέων συνεργασιών και έτσι να προετοιµαστούν 
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για τη µελλοντική µάθηση και επίλυση προβληµάτων στον τοµέα ή τη 

µεταφορά της µάθησης σε σχετικούς τοµείς. 

 

Την  καθηµερινότητά και ειδικότερα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα θα 

υπάρχουν επιδράσεις του σηµασιολογικού ιστού τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και 

στις εικονικές κοινότητες. Θα υπάρχουν δηλαδή εφαρµογές, οι οποίες θα δίνουν 

περισσότερες, πιο έµπιστες, πληροφορίες και θα διευκολύνουν σηµαντικά τις 

διαδικτυακές δραστηριότητες (Wikipedia, 2016). Ο Σηµασιολογικός Ιστός 

αναµένεται να έχει ιδιαίτερα σηµαντικό αντίκτυπο στον τοµέα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και ιδίως στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.  

Υπάρχουν τέσσερις τοµείς (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007) στους οποίους κατά 

πάσα πιθανότητα θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τη διδασκαλία όσο 

και την έρευνα: 

• η διαχείριση της γνώσης, 

• οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

• οι εικονικές κοινότητες και οι online συνεργασίες 

• η ηλεκτρονική µάθηση. 

 

 

 

5.1 ∆ιαχείριση  γνώσης  

Βασικό κίνητρο ανάπτυξης του Σηµασιολογικού Ιστού, αποτελεί η διαχείριση 

της γνώσης. ∆ηλαδή η οργάνωση και η εύρεση πληροφοριών. Ο Σηµασιολογικός 

Ιστός µπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των εργαλείων του παρόντος Ιστού, έτσι 

ώστε να εξελιχθούν σε χρήσιµα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να επεξεργάζονται τις σηµασιολογικές περιγραφές που συνδέονται µε 

κάποιες ιστοσελίδες.  

Για πολλούς ερευνητές, αλλά και µαθητές ανά την υφήλιο, ο Παγκόσµιος 

Ιστός αποτελεί ήδη τη βασική πηγή πληροφόρησης. Έτσι µία περισσότερο δοµηµένη 

και στοχευόµενη προσέγγιση για τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών, τόσο στο 

εσωτερικό επίπεδο ενός οργανισµού όσο και ανάµεσα σε διαφορετικούς 
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οργανισµούς, µπορεί να καταστήσει αυτές τις πληροφορίες περισσότερο χρήσιµες και 

να βελτιώσει τη δυνατότητα «µέτρησης» της ποιότητάς τους.  

Κατά συνέπεια µε την αυτοµατοποίηση της επεξεργασίας της σηµασιολογίας 

των δεδοµένων µπορεί να µειωθεί κατά πολύ ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες 

για τη εκτέλεση διαδικασιών ρουτίνας (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007). 

5.2 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

Οι βιβλιοθήκες µέχρι και σήµερα παρέχουν στο χρήστη οργανωµένη γνώση. 

Στόχος των συµβατικών βιβλιοθηκών είναι να προσφέρουν στο νέο περιβάλλον του 

σηµασιολογικού ιστού την εµπειρία που διαθέτουν για την οργάνωση της γνώσης 

αλλά και να αξιοποιήσουν κατάλληλα όλα τα νέα εργαλεία, ώστε να συνεχίσουν να 

επιτελούν το κοινωνικό τους έργο διατηρώντας ίδια υψηλά επίπεδα ποιότητας. Έχουν 

το χρέος προς την κοινωνία να φέρουν σε επαφή το συµβατικό περιβάλλον 

λειτουργίας τους µε το ψηφιακό, µε στόχο ποιοτικές υπηρεσίες για τον τελικό 

αποδέκτη, δηλαδή τον χρήστη. 

Στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Χατζηχρήστου, 2009) η κύρια αλλαγή είναι ότι 

το τεκµήριο πλέον έχει αλλάξει υπόσταση, αφού έχει περάσει από την υλική στην 

ψηφιακή. Ακόµη έχουν αλλάξει τα δεδοµένα πρόσβασης στο υλικό τους, το 

περιεχόµενο των συλλογών τους και το οικονοµικό τους περιβάλλον. Οι συλλογές 

τους πλέον απαρτίζονται από ψηφιακά πολυµεσικά αντικείµενα σε διάφορα formats, 

ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, videos, φωτογραφίες κ.ά. Εκείνο που επίσης έχει 

αλλάξει είναι το κοινό, αφού πρόκειται για ένα παγκόσµιο κοινό που µπορεί να ζητά 

πρόσβαση στην πληροφορία από οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη. Το γεγονός αυτό 

θέτει και θέµα πολυγλωσσικότητας. Τέλος το οικονοµικό περιβάλλον είναι 

διαφορετικό, αφού πλέον η βιβλιοθήκη εκτός από κοινωφελής οργανισµός πρέπει να 

είναι και βιώσιµος, παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 

       Ο σηµασιολογικός ιστός προσφέρει νέες δυνατότητες οργάνωσης, διαχείρισης 

και διάθεσης των συλλογών τους. Αυτό σηµαίνει ότι µε την χρήση των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν τα σηµασιολογικά εργαλεία µπορούν να παρέχουν νέες υπηρεσίες, 

πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα, µε ελάχιστη ανθρώπινη προσπάθεια. 
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5.2.1 ∆ιαφορά σηµασιολογικών ψηφιακών βιβλιοθηκών από ψηφιακές 

βιβλιοθήκες 

Οι σηµασιολογικές ψηφιακές βιβλιοθήκες (Χατζηχρήστου, 2009) διαφέρουν 

από τις ψηφιακές ως προς την περιγραφή και έκθεση των πόρων της µε έναν τρόπο 

µηχανών. Οι πόροι µπορούν να είναι:  

• περιεχόµενο, ψηφιακά χειροποίητα αντικείµενα  

• οργάνωση των αντικειµένων (π.χ. συλλογές)  

• χρήστες, κοινότητες χρηστών  

• ελεγχόµενα λεξιλόγια, θησαυροί, ταξινοµήσεις  

Τέλος, εκθέτουν τη σηµασιολογία των µεταδεδοµένων τους από την άποψη 

µιας οντολογίας, η οποία καθορίζεται χρησιµοποιώντας µια επίσηµη γλώσσα. 

5.2.2 Κύρια οφέλη των σηµασιολογικών ψηφιακών βιβλιοθηκών 

1. Νέα παραδείγµατα αναζήτησης (Χατζηχρήστου, 2009) για το διάστηµα 

πληροφοριών    

   • Οντολογία, βασισµένη αναζήτηση/αναζήτηση απόψεων  

    • Κοινοτικός, εύκολη αναζήτηση  

2. Παροχή της λειτουργικότητας (Χατζηχρήστου, 2009) στο επίπεδο στοιχείων  

               • ενσωµατώνοντας µεταδεδοµένα από τις διάφορες ετερογενείς πηγές  

               • διασυνδέοντας διαφορετικά ψηφιακά συστήµατα βιβλιοθηκών  
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5.3 Εικονικές Κοινότητες και Οργανισµοί 

Η ανάπτυξη του Σηµασιολογικού Ιστού, έδωσε τη δυνατότητα της online 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφόρων οµάδων ανθρώπων, δηλαδή την 

υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων και εικονικών οργανισµών. Όσον αφορά τις 

εικονικές κοινότητες οποιοσδήποτε µπορεί πλέον πολύ εύκολα να δηµοσιεύσει στο 

διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντά του και την 

εργασία του, επιτρέποντας έτσι σε άλλα άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα να 

ανακαλύψουν και να µοιραστούν αυτή τη γνώση, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 

εικονικής κοινότητας ατόµων που µοιράζονται ιδέες.  

Αυτές οι κοινότητες θα µπορούσαν για παράδειγµα να διευκολύνουν την 

ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών και απόψεων (π.χ.βιβλιογραφίες) και τις 

συζητήσεις µέσω ιστολογίων (blogs) και σχολίων σε αυτά. Με τη χρήση των 

τεχνολογιών Σηµασιολογικού Ιστού, µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά η χρησιµότητά 

τους και να γίνει πιο άµεσος και εύκολος ο διαµοιρασµός τους. Αυτά τα εργαλεία 

µπορούν επίσης να υποστηρίξουν και τις ερευνητικές κοινότητες µε την ενσωµάτωσή 

τους σε Εικονικά Περιβάλλοντα Έρευνας. 

Για παράδειγµα, ένα ερευνητικό έργο θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε 

εταίρους που βρίσκονται διάσπαρτοι σε διάφορα µέρη του κόσµου, δηµιουργώντας 

έτσι µια εικονική κοινότητα. Μια τέτοια άλλη κοινότητα θα µπορούσε να αποτελείται 

από σπουδαστές και διδάσκοντες που επιθυµούν να µοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό 

online καθώς και να συµµετέχουν σε οµαδικές δραστηριότητες όπως π.χ. οµαδικές 

εργασίες.(1) Μια τέτοια εικονική κοινότητα είναι και η πλατφόρµα e-class που 

χρησιµοποιείται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

Ο όρος εικονικός οργανισµός, αναφέρεται στην συνεργασία που επιτυγχάνεται 

µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πέρα από τα στενά όρια ενός οργανισµού. 

Ήδη υπάρχουν σχετικά πρότυπα που παρέχουν την υποδοµή για τη δηµιουργία 

εικονικών οργανισµών, συνήθως µε τη χρήση του λεγόµενου Service Oriented 

Architecture (εν συντοµία SOA), όπου εφαρµογές και εργαλεία παρέχουν 

προκαθορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες στα µέλη µιας συνεργασίας. Ο 

Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να παρέχει την κατάλληλη υποδοµή για την ανάπτυξη 

µιας αρχιτεκτονικής όπου τα µέλη ενός εικονικού οργανισµού θα βρίσκουν εύκολα 

τις προσφερόµενες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, θα 

διαπραγµατεύονται τη χρήση τους µε ασφάλεια και θα συντονίζουν τη χρήση 
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διαφορετικών υπηρεσιών για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος 

(Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007). 

5.4 Ηλεκτρονική Μάθηση 

Μέσω του σηµασιολογικού ιστού, το υλικό προς µάθηση διανέµεται και 

µπορεί να συνδεθεί µε οντολογίες, για να διαµορφώσει εξειδικευµένο για το χρήστη 

περιβάλλον, σχετικό µε τα ενδιαφέροντά του. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί την 

απαίτηση για διανοµή πληροφορίας ατοµικά στον εκπαιδευόµενο, µε την ύλη που 

εκείνος ορίζει και που αυτή ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του.  

Επιπλέον οι πράκτορες του ιστού δίνουν τη δυνατότητα για επερωτήσεις που 

αφορούν σε ετερόκλητα τµήµατα της πληροφορίας. Αυτή δηλαδή, δεν παρέχεται µε 

«γραµµικό» τρόπο σε συνέχειες, αλλά η πρόσβαση γίνεται σε διάφορα τµήµατά της. 

Η δυνατότητα αυτή σε ένα περιβάλλον e-learning προσφέρει το πλεονέκτηµα της 

γρήγορης και επικεντρωµένης στην ουσία µάθησης και δεδοµένου ότι αυτή θα 

ανανεώνεται συνεχώς, ο εκπαιδευόµενος επιτυγχάνει συνεχή πρόοδο.  

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον ιστό, ως 

βασική προϋπόθεση λειτουργίας του e-learning, που σηµαίνει ότι ο τρόπος 

λειτουργίας δεν είναι κεντρικοποιηµένος, αλλά κατανεµηµένος. Ο παρακάτω πίνακας 

συνοψίζει τις σχέσεις αυτές: 

 

Πίνακας 5: e-Learning και Σηµασιολογικός Ιστός 

Απαιτήσεις e-Learning Σηµασιολογικός Ιστός 

∆ιανοµή γνώσεων Ο µαθητευόµενος 

αποφασίζει για την ύλη 

του (pull) 

Το υλικό συγκεντρώνεται 

κατόπιν επερωτήσεων 

Ανταπόκριση Ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες που εντοπίζει 

Το υλικό παρέχεται µέσω 

προφίλ χρήστη 

Πορεία Μη γραµµική, επιτρέπει 

απ’ ευθείας πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε κοµµάτι 

γνώσης 

Πλοήγηση στις 

πληροφορίες του 

ενδιαφέροντος του χρήστη 

Πρόοδος Συνεχής, η µάθηση δε Η βάση των πληροφοριών 
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σταµατάει ποτέ ανανεώνεται 

Αρχή Κατανεµηµένη, διδάσκων 

και διδασκόµενος 

συναποφασίζουν 

Αναγκαία η 

αλληλεπίδραση χρήστη-

συστήµατος 

Εξατοµίκευση Προσωποποιηµένη, 

σχεδιασµένη για τις 

ανάγκες κάθε 

µαθητευόµενου 

Ο χρήστης αναζητεί 

πληροφορίες και η 

οντολογία συνδέει το 

πληροφοριακό υλικό µε τις 

συγκεκριµένες 

αναζητήσεις του 

Προσαρµοστικότητα ∆υναµική, το περιεχόµενο 

της γνώσης αλλάζει 

σύµφωνα µε την εµπειρία 

του µαθητευόµενου 

 

Όλα τα παραπάνω! 

Πηγή: Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007 

Το Web παρέχει την αναγκαία υποδοµή για την υποστήριξη e-learning 

εφαρµογών, ενώ ο σηµασιολογικός ιστός ενισχύει αυτό το περιβάλλον µε τη 

σηµασιολογική αναπαράσταση της γνώσης. Η παρούσα ενότητα εστιάζει στον τρόπο 

που η σηµασιολογία µπορεί να βελτιώσει και να εξελίξει τις τρέχουσες e-learning 

εφαρµογές (Ζαβαλιάδης&Πίτσα, 2007).  

� Semantic Portals.  

Τα Web portals (διαδικτυακές πύλες) αποτελούν ολοκληρωµένους 

ιστοχώρους όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες, υπηρεσίες 

και εφαρµογές. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις σχεδιασµού και υλοποίησής τους 

συχνά αποτυγχάνουν να παρέχουν το είδος των πληροφοριών ή το επίπεδο υπηρεσίας 

που απαιτούν οι χρήστες. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν κυρίως στη δηµιουργία, 

αναζήτηση, πρόσβαση, εξαγωγή, ερµηνεία, επεξεργασία και ενηµέρωση των 

παρεχόµενων πληροφοριακών πόρων. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε υψηλά κόστη 

συντήρησης, περιορισµένη επαναχρησιµοποίηση πόρων, προβληµατική προσθήκη 

νέων τύπων πληροφοριών, κλπ.  

Οι τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού βοηθούν να ξεπεραστούν αυτοί οι 

περιορισµοί και διευκολύνουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή των semantic portals 

(σηµασιολογικών πυλών) που θεωρούνται η επόµενη γενιά διαδικτυακών πυλών και 
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βελτιώνουν τη διανοµή και την ανταλλαγή πληροφοριών σε χρήστες οι κοινότητες 

χρηστών. Οι πόροι τους µπορούν να δεικτοδοτηθούν µέσω οντολογιών επιτρέποντας 

την πλοήγηση, αναζήτηση και συλλογισµό µε χρήση κειµενικών και σηµασιολογικών 

πληροφοριών οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσµατα.  

Παράλληλα, γίνεται ευκολότερη η αναπροσαρµογή-ενηµέρωση της δοµής του 

portal, καθώς επίσης και η διαµοίραση-επαναχρησιµοποίηση του περιεχοµένου το 

οποίο διαχωρίζεται από τη δοµή, ενώ παρέχονται και πλούσιες δοµικές συνδέσεις. 

Για παράδειγµα, ένας ευφυής πράκτορας που παρατηρεί τη συµπεριφορά του 

διδασκόµενου (π.χ. πλοήγηση, αποτελέσµατα αξιολόγησης, αλληλεπίδραση µε ένα 

εικονικό πείραµα κλπ.) µπορεί να του παρέχει κατάλληλη ανατροφοδότηση, 

συνδέσεις και µαθησιακό υλικό. 

� Semantic Search.  

Η παραδοσιακή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών µπορεί να ενισχυθεί µε τη 

προσθήκη σηµασιολογικών πληροφοριών βασισµένων σε µεταδεδοµένα και 

οντολογίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι απλές ιστοσελίδες µπορούν να µετασχηµατιστούν 

σε ευφυείς, σηµασιολογικά σχολιασµένες ιστοσελίδες, στις οποίες η αναζήτηση 

συγκεκριµένων πληροφοριών, µαθηµάτων, ασκήσεων κλπ., είναι περισσότερο 

περιεκτική και ακριβής. Στο semantic search (σηµασιολογική αναζήτηση) οι 

υπηρεσίες είναι σηµασιολογικά εµπλουτισµένες και οι µηχανές αναζήτησης µπορούν 

να επιλέξουν εκείνες που τους επιτρέπουν να διαχειριστούν την ερώτηση πιο 

αποτελεσµατικά. 

� Personalization.  

Το personalization (εξατοµίκευση) είναι µια από τις πιο ελπιδοφόρες 

προσεγγίσεις για την επίλυση του πληροφοριακού υπερφόρτου (information 

overload) και παρέχει στους χρήστες προσαρµοσµένες e-εµπειρίες. 

5.5 Tηλεκπαίδευση και πλαίσιο εφαρµογής 

Ο παγκόσµιος Ιστός µεταµορφώνει σήµερα πολλούς τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας ανάµεσα στους οποίους και την εκπαίδευση. Παραδοσιακά η 

εκπαίδευση χαρακτηριζόταν από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. Ο διδάσκων επιλέγει το περιεχόµενο και 

τα παιδαγωγικά µέσα της παράδοσης και καθορίζει το πρόγραµµα και το 

ρυθµό εκµάθησης 
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• Γραµµική πρόσβαση. Η γνώση διδάσκεται µε µια προκαθορισµένη σειρά. Ο 

εκπαιδευόµενος δεν επιτρέπεται να αποκλίνει από αυτή τη σειρά επιλέγοντας 

τµήµατα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο. 

• Εξάρτηση από το χρόνο και τον τόπο. Η µάθηση λαµβάνει χώρα σε 

συγκεκριµένες ώρες και συγκεκριµένα µέρη. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι η εκπαίδευση δεν είναι εξατοµικευµένη αλλά 

στοχεύει αντιθέτως στη µαζική συµµετοχή. Παρότι οι παραδοσιακές διαδικασίες 

µάθησης είναι αποδοτικές και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεσµατικές δεν είναι 

κατάλληλες για κάθε πιθανό εκπαιδευόµενο. Η εµφάνιση του ∆ιαδικτύου άνοιξε το 

δρόµο για την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών.  

Οι αλλαγές είναι ήδη ορατές στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα επανεστιάζουν τις δραστηριότητες τους ολοένα και περισσότερο, ώστε να 

παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία στους εκπαιδευόµενους. Τα εικονικά πανεπιστήµια 

και οι δικτυακοί κύκλοι σπουδών αποτελούν ένα µικρό µόνο µέρος αυτών τω 

δραστηριοτήτων. Η ευελιξία καθώς και νέα εκπαιδευτικά µέσα υλοποιούνται στις 

παραδοσιακές πανεπιστηµιουπόλεις όπου η παρουσία των φοιτητών είναι ακόµα 

απαραίτητη αλλά µε λιγότερους περιορισµούς.  

Οι φοιτητές µπορούν διαρκώς να κάνουν επιλογές να καθορίζουν το 

περιεχόµενο και τις διαδικασίες αξιολόγησης το ρυθµό της εκµάθησης καθώς και την 

καταλληλότερη µέθοδο εκπαίδευσής τους. Επίσης µπορούµε να περιµένουµε πως η 

τηλεκπαίδευση (e-learning) θα έχει ακόµα µεγαλύτερο αντίκτυπο στα επαγγελµατικά 

προσόντα και τις διαδικασίες της δια βίου µάθησης. 

 

Εικόνα 10: Το πρόβληµα 
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Σε σύγκριση µε την παραδοσιακή εκπαίδευση, η τηλεκπαίδευση δεν είναι 

καθοδηγούµενη από τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριµένα οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 

έχουν πρόσβαση στην ύλη χωρίς κάποια προκαθορισµένη σειρά, και µπορούν να 

συνθέσουν µεµονωµένα µαθήµατα επιλέγοντας την εκπαιδευτική ύλη.  

Μια τέτοια προσέγγιση θα λειτουργήσει αν η διδακτέα ύλη είναι εφοδιασµένη 

µε πρόσθετες πληροφορίες για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής δεικτοδότησης 

και ανάκτησης. Η χρήση µεταδεδοµένων είναι µια φυσική απάντηση και έχει 

ακολουθηθεί ως ένα βαθµό από τους βιβλιοθηκονόµους για µεγάλο διάστηµα. Στην 

κοινότητα της τηλεκπαίδευσης έχουν εµφανιστεί πρότυπα όπως το LOM του 

ινστιτούτου IEEE. Αυτά συσχετίζουν τη διδακτέα ύλη µε πληροφορίες όπως 

εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ιδιότητες, δικαιώµατα πρόσβασης και όρους χρήσης, 

καθώς και σχέσεις µε άλλες εκπαιδευτικές πηγές. Παρόλο που τα πρότυπα αυτά είναι 

χρήσιµα παρουσιάζουν ένα µειονέκτηµα, το οποίο είναι κοινό σε όλες τις λύσεις που 

βασίζονται αποκλειστικά σε µεταδεδοµένα(προσεγγίσεις τύπου XML):την απουσία 

σηµασιολογίας.  

Το αποτέλεσµα είναι ότι ο συνδυασµός ύλης από διαφορετικούς συγγραφείς 

ενδέχεται να είναι δύσκολος, η ανάκτηση µπορεί να µην υποστηρίζεται µε βέλτιστο 

τρόπο και η οργάνωση των πηγών µάθησης πρέπει να γίνεται µε µη αυτόµατο τρόπο.  

Τέτοια προβλήµατα µπορούν να αποφευχθούν µε την προσέγγιση του 

Σηµασιολογικού Ιστού.  
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6. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Σηµασιολογικού 

Ιστού 

6.1 Πλεονεκτήµατα 

Τα πλεονεκτήµατα των σηµασιολογικών τεχνολογιών για την µάθηση και τη 

διδασκαλία και τα οφέλη που προσφέρουν στους τοµείς των ψηφιακών βιβλιοθηκών, 

εικονικών κοινοτήτων και της ηλεκτρονικής µάθησης αποτελούν θέµα συζήτησης 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Η χρήση του σηµασιολογικού ιστού στην 

εκπαίδευση αφορά στην περιγραφή εκπαιδευτικών πόρων, στο περιεχόµενο µάθησης, 

τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες, διασυνδεδεµένα δεδοµένα καθώς και στον τρόπο 

µε τον οποίο µπορούν οι τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού να συνδυαστούν µε 

έξυπνο τρόπο για µια προηγµένη εµπειρία µάθησης. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν στο άρθρο του οι τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού µπορούν να: 

• Βοηθήσουν την ροή εργασίας της παράδοσης και αναθεώρησης 

µαθηµάτων προτείνοντας σχετικό περιεχόµενο και άτοµα στο πλαίσιο 

του µαθήµατος και του ιδρύµατος. 

• Βοηθήσουν τους µαθητές/φοιτητές προτείνοντάς τους πόρους που 

ταιριάζουν µε τα θέµατα των εργασιών τους και άτοµα που µπορούν 

να βοηθήσουν µε τις δραστηριότητές τους. 

• Σχηµατίσουν οµάδες για συλλογική εργασία βασισµένη στο υπόβαθρο 

µαθητών φοιτητών, στις προσωπικές τους προτιµήσεις και σε 

προηγούµενες επιτυχηµένες συνεργασίες. 

• Υποστηρίξουν την κριτική σκέψη και την επιχειρηµατολογία µε την 

απεικόνιση επιχειρηµάτων και την σύνδεση σχετικών συζητήσεων. 

• Υποστηρίξουν αποτελεσµατικά διαθεµατικές δραστηριότητες σε 

διάφορους τοµείς ταιριάζοντας άτοµα και πόρους από διάφορα 

ιδρύµατα ή τµήµατα. 

• Προσφέρουν πιο αποτελεσµατική εξατοµικευµένη γνώση βοηθώντας 

µέλη που εµπλέκονται στη µάθηση και τη διδασκαλία. 

• Υποστηρίξουν πιο αποτελεσµατικά την οµαδική εργασία ως µέρος των 

µαθησιακών δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας 
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Παρόλα τα παραπάνω οφέλη όµως, η δυνατότητα χρήσης εκπαιδευτικών 

διασυνδεδεµένων δεδοµένων παραµένει σχετικά ανεκµετάλλευτη από τον 

εκπαιδευτικό τοµέα. Εφαρµογές και υπηρεσίες συχνά κάνουν χρήση περιορισµένων 

συνόλων δεδοµένων. Πολλά πανεπιστήµια όµως αρχίζουν να ασχολούνται µε την 

ανάπτυξη εφαρµογών που χρησιµοποιούν τον σηµασιολογικό ιστό και τα 

διασυνδεδεµένα δεδοµένα , εισάγοντας µια παραδειγµατική αλλαγή στον τρόπο µε 

τον οποίο προσφέρονται οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό 

τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και µειώνοντας σηµαντικά το κόστος παροχής της 

εκπαίδευσης. (Αικατερίνη Τσαρτσάλη, 2015) 

 

Με την εφαρµογή των τεχνολογιών του σηµασιολογικού ιστού είναι πιθανό 

να αυτοµατοποιηθούν διαδικασίες, για παράδειγµα από την ολοκλήρωση όλων όσων 

χρειάζονται για ένα ταξίδι έως την ενηµέρωση των προσωπικών δεδοµένων. 

Εποµένως ο σηµασιολογικός ιστός µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα ιστός πληροφοριών 

στο Internet και στο Intranet που περιέχει χαρακτηριστικά σχολιασµού τα όποια 

έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένες πληροφορίες που κάποιος χρειάζεται. 

Ο σηµασιολογικός ιστός στην πράξη έχει προσφέρει πλεονεκτήµατα σε µια 

συνεχή βάση. Σε αρχικά στάδια έχει αποδειχθεί χρήσιµος σε εξελιγµένες λειτουργίες, 

όπως π.χ. η οργάνωση ανεφοδιασµού σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα 

πλεονεκτήµατά του εκτείνονται και σε άλλες εφαρµογές. Τέτοιες εφαρµογές αφορούν 

για παράδειγµα θέµατα υγείας, όπου η συµβολή του είναι αρκετά σηµαντική καθώς 

συγκεντρώνει δεδοµένα από διαφορετικές πήγες. 

Ο σηµασιολογικός ιστός έτσι εµπλουτίζει το περιεχόµενο µε µεταδεδοµένα, 

υιοθέτει οντολογίες για την ερµηνεία και επεξεργασία του περιεχοµένου από τον 

Η/Υ, κάνει αυτόµατη επεξεργασία περιεχοµένου, έχει ξεκάθαρη σηµασιολογία και 

δίνει την δυνατότητα αναπαράστασης της πολύπλοκης γνώσης. 

6.2 Μειονεκτήµατα 

Ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα του σηµασιολογικού ιστού είναι η 

απειλή Single-point-of-failure, δηλαδή η ξαφνική παύση λειτουργιάς του 

συστήµατος. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική C/S (client/server) δεν ευνοεί µεγάλης 

κλίµακας εφαρµογές. Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η σηµασιολογική 

ανοµοιογένεια, καθώς και ποιος δηµιουργεί µεταδεδόµενα ή ποιος επισηµειώνει το 
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περιεχόµενο. Προβλήµατα παρουσιάζονται τέλος από την αδυναµία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών να κατανοήσουν το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας, καθώς 

και να επεξεργαστούν οποιαδήποτε πληροφορία. 
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7. Συµπεράσµατα και προοπτικές 

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οι βασικές ιδέες, γλώσσες και 

τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού και περιγράφηκε ένας αριθµός ενδεικτικών 

εφαρµογών. Στη συνέχεια, θα παρατεθεί µια ανάλυση και επισκόπηση της τρέχουσας 

κατάστασης στην έρευνα για το Σηµασιολογικό Ιστό. 

∆ιακρίνονται τρεις κύριοι στόχοι για το Σηµασιολογικό Ιστό. Οι στόχοι αυτοί 

συχνά υπονοούνται, αλλά οι διαφορές µεταξύ τους οδηγούν συνήθως σε 

αντιπαραθέσεις για τις σχεδιαστικές επιλογές, τη δυνατότητα εφαρµογής των 

διάφορων τεχνικών και τη σκοπιµότητα των εφαρµογών. 

7.1 Ερµηνεία 1 : O Σηµασιολογικός Ιστός ως Ιστός δεδοµένων 

Στην πρώτη ερµηνεία ο βασικός στόχος του Σηµασιολογικού Ιστού είναι η 

δυνατότητα ενοποίησης των δοµηµένων και ηµιδοµηµένων πηγών δεδοµένων στο 

διαδίκτυο. Η κύρια µέθοδος είναι η εξής: εκθέτουµε σύνολα δεδοµένων στον Ιστό σε 

µορφή RDF και χρησιµοποιούµε τη γλώσσα RDF Schema για να εκφράσουµε την 

επιδιωκόµενη σηµασιολογία αυτών των συνόλων δεδοµένων, ώστε να επιτρέψουµε 

την ενοποίηση και την εξειδικευµένη επαναχρησιµοποίησης τους. Ένα τυπικό 

σενάριο χρήσης αυτής της εκδοχής του Σηµασιολογικού Ιστού είναι ο συνδυασµός 

γεωγραφικών δεδοµένων µε ένα σύνολο αξιολογήσεων εστιατορίων από πελάτες, µε 

σκοπό την παροχή µιας εµπλουτισµένης πηγής πληροφοριών. 

7.2 Ερµηνεία 2 : Ο Σηµασιολογικός Ιστός ως εµπλουτισµός του 

υπάρχοντος Ιστού 

Στη δεύτερη ερµηνεία ο στόχος του Σηµασιολογικού Ιστού είναι να βελτιώσει 

τον υπάρχοντα Παγκόσµιο Ιστό. Οι τυπικές περιπτώσεις χρήσεις περιλαµβάνουν τις 

αναβαθµισµένες µηχανές αναζήτησης, τη δυναµική εξατοµίκευση των ιστότοπων και 

το σηµασιολογικό εµπλουτισµό των υφιστάµενων ιστοσελίδων. Οι πηγές των 

απαιτούµενων σηµασιολογικών µεταδεδοµένων σε αυτή την εκδοχή του 

Σηµασιολογικού Ιστού υποτίθεται ότι είναι αυτοµατοποιηµένες: εξαγωγή εννοιών, 

αναγνώριση επώνυµων  οντοτήτων, αυτόµατη ταξινόµηση κ.α.  
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Προσφάτως, έχει ενισχυθεί η αντίληψη ότι η απαιτούµενη σηµασιολογική 

σήµανση µπορεί επίσης να παραχθεί από κοινωνικούς µηχανισµούς σε κοινότητες 

που παρέχουν σήµανση µεγάλης κλίµακας παραγόµενη από ανθρώπους. Ασφαλώς 

υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ των δύο εκδοχών του Σηµασιολογικού Ιστού. Και οι 

δύο βασίζονται στη χρήση σηµασιολογικής σήµανσης, συνήθως µε τη µορφή 

µεταδεδοµένων που περιγράφονται από σχήµατα παρόµοια µε οντολογίες. Όµως το 

πιο αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι οι σηµαντικές διαφορές: διαφορετικοί στόχοι, 

διαφορετικές πηγές σηµασιολογίας, διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, διαφορετικές 

τεχνολογίες. 

7.3 Ερµηνεία 3 : Ο Σηµασιολογικός Ιστός στην Ακαδηµαϊκή 

Κοινότητα 

Οι βασικές ιδέες του Σηµασιολογικού Ιστού, δηλαδή η κοινή µεριζόµενη 

σηµασία και τα επεξεργάσιµα από υπολογιστές µεταδεδοµένα δηµιουργούν µια 

πολλά υποσχόµενη προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

τηλεκπαίδευσης. Ο Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να υποστηρίξει τόσο τα 

σηµασιολογικά ερωτήµατα όσο και την εννοιολογική πλοήγηση στο εκπαιδευτικό 

υλικό: 

• Καθοδήγηση από τον εκπαιδευόµενο. Η διδακτέα ύλη που προέρχεται 

ενδεχοµένως από διαφορετικούς συγγραφείς, µπορεί να συνδεθεί µε κοινά 

αποδεκτές οντολογίες. Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να ανακτηθεί στα 

πλαίσια πραγµατικών προβληµάτων, µε απόφαση του εκπαιδευοµένου. 

• Ευέλικτη πρόσβαση. Η γνώση µπορεί να προσπελαστεί µε οποιαδήποτε σειρά 

ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του εκπαιδευοµένου. Φυσικά 

κατάλληλα σηµασιολογικά σχόλια θα εξακολουθούν να θέτουν περιορισµούς 

σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη προαπαιτούµενη γνώση. Αλλά θα 

υποστηρίζεται γενικά η µη γραµµική πρόσβαση 

• Ενοποίηση. Ο Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να παρέχει µια ενιαία πλατφόρµα 

για τις επιχειρηµατικές διεργασίες των οργανισµών και οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτές τις διεργασίες. Η λύση 

αυτή µπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιµη για τις εµπορικές εταιρίες. 
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