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Ρερίλθψθ   

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, πραγματοποιείται μια ποιοτικι περιγραφι και 
ανάλυςθ του όρου Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και των τεχνολογιϊν αναπαράςταςθσ γνϊςθσ που 
υπόκεινται ςε αυτόν, όπωσ δομι και χαρακτθριςτικά οντολογιϊν, γλϊςςεσ ςθμαςιολογικισ 
περιγραφισ κακϊσ επίςθσ και μεκοδολογίεσ περιγραφισ οντολογιϊν. Μεγάλθ ζμφαςθ 
δίνεται ςτθν αςαφι γνϊςθ που αποδίδεται μζςω τθσ πλθροφορίασ που αναπαριςτάται από 
μία οντολογία, λόγω τθσ δυςκολίασ που παρουςιάηεται,  ςτθν περιγραφι μιασ πλθροφορίασ 
με μακθματικι ακρίβεια. Ραρουςιάηονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν κατανόθςθ 
του επιςτθμονικοφ όρου «Αςαφι Σφνολα» και τθσ ςυςχετίςεωσ του με τθν φπαρξθ των 
οντολογιϊν. 

Στο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, υλοποιικθκε μία 

διαδικτυακι πλατφόρμα αςαφοποίθςθσ οντολογιϊν με τθν ονομαςία 

«wbGraphFuzzyOnto», βαςιςμζνθ κυρίωσ ςε τεχνολογίεσ μιασ νζασ εξελιςςόμενθσ τάςθσ 

του διαδικτφου, το WEB 2.0. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ πλατφόρμασ   wbGraphFuzzyOnto είναι θ 

καλφτερθ αξιοποίθςθ των οντολογιϊν, αντιμετωπίηοντασ το πρόβλθμα τθσ «Αςάφειασ», 

ζτςι ϊςτε να επιτφχουμε καλφτερα αποτελζςματα κατά τθν διαδικαςία ανάλυςθσ και 

επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν αυτϊν,  ςε επίπεδο μθχανισ από τουσ υπολογιςτζσ.
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ABSTRACT  
   

In the present postgraduate diploma thesis, one qualitative description and analysis 
is realised for the concepts of Semantic Web and of technologies of represantion of 
knowledge that subject to it, like structure and characteristics of ontologies, semantic 
description languages as well as methodologies for describing ontologies. Great emphasizes 
laid on vague knowledge given by the information represented by an ontology, because the 
difficulty to describe an information as element of an ontology, with mathematic precision. 
This paper, presents all the information necessary for understanding the scientific concept 
“Fuzzy Sets” and of association with the existence of ontology. 

In the scope of these diploma thesis, was developed a web-based platform for 

developing fuzzy ontologies, with the name "wbGraphFuzzyOnto", based mainly on 

technologies in a new evolutionary tendency in the space of web, Web 2.0. The 

main objective of the platform wbGraphFuzzyOnto is the best use of ontologies, 

tackling the problem of "Fuzzyness", so that we will be able to achieve better results, in the 

process of analyzing and processing information, at the level engine from computers. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 

1.1 ΣΘΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Θ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ ΤΟΥ 
 

Στον παγκόςμιο ιςτό υπάρχουν εκατοντάδεσ εκατομμφρια ιςτοχϊροι, είναι 

διαςυνδεδεμζνοι δεκάδεσ εκατομμφρια υπολογιςτζσ και κακθμερινά το επιςκζπτονται 

εκατοντάδεσ εκατομμφρια άνκρωποι από όλο τον κόςμο. Για αυτό τον λόγο ζχει καταςτεί θ 

μεγαλφτερθ πθγι πλθροφορίασ ςτισ μζρεσ μασ.  

Μία όμωσ από τισ βαςικζσ αδυναμίεσ του παγκόςμιου ιςτοφ είναι ότι θ πλθροφορία 

που είναι διακζςιμθ, δεν είναι κατανοθτι από τουσ υπολογιςτζσ, αφοφ τα δεδομζνα είναι 

ςχεδιαςμζνα για παρουςίαςθ και κατανόθςθ τουσ μόνο από τον άνκρωπο. Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα να χαρακτθρίηεται ο παγκόςμιοσ ιςτόσ ςαν μία πθγι αςφνδετϊν πλθροφοριϊν 

μεταξφ τουσ  και ςε ςυνδυαςμό με τθν πλθκϊρα πλθροφοριϊν που διακινοφνται 

κακθμερινά, να κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ ανάλυςθ και κατανόθςθ τουσ από του 

υπολογιςτζσ.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα του παραπάνω προβλιματοσ είναι οι μθχανζσ 

αναηιτθςθσ. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ εφαρμόηουν αναηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ κατά 

κανόνα  μια πλθροφορία λζξθ – κλειδί, θ οποία όμωσ είναι κατανοθτι μόνο από τον 

άνκρωπο. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να μθν επιςτρζφονται ςχεδόν ποτζ τα επικυμθτά 

αποτελζςματα και να χαρακτθρίηονται τα αποτελζςματα αυτά από τον μεγάλο όγκο 

πλθροφοριϊν, αμφίβολθσ πολλζσ φόρεσ ςχζςθσ με το αντικείμενο αναηιτθςθσ. 

Τθν ανάγκθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ, ςτα πλαίςια και τθσ ευρφτερθσ 

προςπάκειασ που καταβάλλεται για τθν εξζλιξθ του παγκόςμιου ιςτοφ, ζρχεται να επιλφςει 

ο διεπιςτθμονικόσ τομζασ με τθν ονομαςία «Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic Web)». Ο 

Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ δεν αποτελεί μία ξεχωριςτι οντότθτα ςε ςχζςθ με τον ςθμερινό 

παγκόςμιο ιςτό, αλλά αποτελεί μία προςπάκεια επζκταςθσ του. Σκοπόσ του είναι ο 

εμπλουτιςμόσ και θ απόδοςθ του περιεχομζνου του παγκόςμιου ιςτοφ, με 

ςθμαςιολογικοφσ όρουσ (ςυγκεκριμενοποιϊντασ τουσ πόρουσ του διαδικτφου με τθν 

προςκικθ ςθμαςιολογικϊν μεταδεδομζνων), ακολουκϊντασ ζναν δομθμζνο τρόπο ζτςι 

ϊςτε να το καταςτιςουν επεξεργάςιμο και κατανοθτό ςε επίπεδο μθχανισ. Αυτό ακριβϊσ 

ιτανε ζνα και από τα οράματα του εμπνευςτι του παγκοςμίου ιςτοφ (Tim Berners Lee - 

1999) το να είναι ςε κζςθ οι «μθχανζσ» να αναλφςουν και να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 

του ιςτοφ. 

«Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ δεν είναι ζνασ ξεχωριςτόσ ιςτόσ, αλλά μία επζκταςθ του 

υπάρχοντοσ, όπου ζνα ςαφζσ νόθμα δίνεται ςτισ πλθροφορίεσ και που, ακόμα, επιτρζπει 

ςτουσ ανκρϊπουσ να ςυνεργάηονται με τουσ υπολογιςτζσ» [Tim Berners-Lee, James 

Hendler, Ora Lassila, the Semantic Web, Scientific American, May 2001]. 
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Μεγάλθ προςπάκεια επίςθσ καταβάλλεται με το να εκφραςτεί θ πλθροφορία 

ςθμαςιολογικά με τζτοιον τρόπο ϊςτε να ενιςχυκεί θ επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ και ο 

διαμοιραςμόσ τθσ. Επιτυγχάνοντασ ζτςι τθν ομαλι λειτουργία και ςυνδεςιμότθτα 

ετερογενϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν καλφτερθ υποςτιριξθ των 

ανκρϊπων ςτθν διεκπεραίωςθ ενεργειϊν. 

  Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ βαςίηεται ςτισ Οντολογίεσ. Μια Οντολογία απαρτίηεται από 

ζνα ςφνολο δεδομζνων με ςθμαςιακό περιεχόμενο. Μια Οντολογία αποτελεί ζνα τρόπο 

μοντελοποίθςθσ εννοιϊν και ςχζςεων με διττό ςτόχο. Από τθν μία να εξαςφαλίςει ζνα 

κοινό λεξιλόγιο και από τθν άλλθ να εξαςφαλίςει μια κοινι κατανόθςθ του τομζα γνϊςθσ 

τον οποίο μοντελοποιεί. Μία Οντολογία ουςιαςτικά περιλαμβάνει κλάςεισ, που είναι 

οτιδιποτε μπορεί να ειπωκεί κάτι για αυτό, ςτιγμιότυπα που αναπαριςτοφν ςτοιχεία  και 

μπορεί να ανικουν ςε μία κλάςθ, ςχζςεισ που περιγράφουν αλθκείσ προτάςεισ  μεταξφ 

ςτιγμιότυπων αλλά και  άλλων ςτοιχείων (λεκτικά).  

Ζνα από τα προβλιματα που ςυναντάμε κατά τθν δθμιουργία μιασ οντολογίασ ζχει 

να κάνει με τθν δυςκολία ςτο να περιγράψουμε με μακθματικι ακρίβεια τον κόςμο που 

μασ περιβάλει. Τθν λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα μασ τθν προςφζρουν τα «Αςαφι Σφνολα». 

Τα Αςαφι Σφνολα κεωροφνται ωσ ζνα από τουσ πλζον εφςτοχουσ τρόπουσ περιγραφισ του 

υλικοφ και κοινωνικοφ μασ ςυνόλου  ςε γλϊςςα κατανοθτι από του υπολογιςτζσ. 

Αξίηει να αναφερκοφμε και ςε μία άλλθ προςπάκεια που γίνεται για τθν βελτίωςθ 

και τθν εξζλιξθ του παγκόςμιου ιςτοφ και θ προςπάκεια αυτι εκφράηεται με τον όρο Web 

2.0. Ο όροσ Web 2.0 χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθ νζα γενιά του Ραγκόςμιου Ιςτοφ 

θ οποία βαςίηεται ςτθν όλο και μεγαλφτερθ δυνατότθτα των χρθςτϊν του Διαδικτφου να 

μοιράηονται πλθροφορίεσ και να ςυνεργάηονται online*1+. Ουςιαςτικά πρόκειται για μία 

δυναμικι διαδικτυακι πλατφόρμα ςτθν οποία μποροφν να αλλθλεπιδροφν χριςτεσ χωρίσ 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε κζματα υπολογιςτϊν και δικτφων. Ραρακάτω αναφζρουμε τισ 

κυριότερεσ εφαρμογζσ του Web 2.0: 

 Blogs (Ιςτολόγια) 

 Wikis 

 Mashups 

 SOA (Web Services) 

 RSS feeds 

 Social networking 

 Tagging ("folksonomy") 

 Peer-to-peer networking 

Κςωσ το πιο διαδεδομζνο ςφνολο τεχνολογιϊν  ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Web 2.0 ςτθν 

παροφςα φάςθ είναι το AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), το οποίο παρζχει τθ 

δυνατότθτα οι όποιεσ αλλαγζσ να γίνονται μόνο ςε μεμονωμζνα ςυςτατικά τθσ διεπαφισ 
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του χριςτθ (user interface) και όχι μζςω τθσ πλιρουσ ανανζωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ςτθν 

οποία βρίςκεται ο χριςτθσ*2]. Αυτό δίνει το πλεονζκτθμα, όχι μόνο μίασ αναβακμιςμζνθσ 

εμπειρίασ αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το ςφςτθμα λόγω του ότι θ επικοινωνία δεν 

διακόπτεται από το φόρτωμα νζων ιςτοςελίδων, αλλά και ςθμαντικισ μείωςθσ ςτθν 

ςυςςωρευμζνθ κίνθςθ του δικτυοφ. Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ τεχνολογίασ 

AJAX είναι ότι μπορεί να λειτουργιςει ανεξαρτιτωσ πλατφόρμασ και κατά ςυνζπεια ζχει 

τθν δυνατότθτα να λειτουργεί ςτθν πλειοψθφία των ςυςτθμάτων που ζχουν οι χριςτεσ[3]. 

1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ  
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ περιγραφι και θ ανάδειξθ των 

πλεονεκτθμάτων χριςθσ τεχνολογιϊν που βαςίηονται ςτον Σθμαςιολογικό Ιςτό αλλά κυρίωσ 

θ δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ  με τθν ονομαςία «wbGraphFuzzyOnto»   

βαςιςμζνθ κυρίωσ ςε τεχνολογίεσ Web 2.0. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ πλατφόρμασ   

wbGraphFuzzyOnto είναι θ καλφτερθ αξιοποίθςθ των οντολογιϊν, αντιμετωπίηοντασ το 

πρόβλθμα τθσ «Αςάφειασ» δθλαδι τθσ δυςκολίασ που ςυναντάμε ςτθν διατφπωςθ με 

μακθματικι ακρίβεια των πλθροφοριϊν που απαρτίηουν μια οντολογία ζτςι ϊςτε να 

επιτφχουμε καλφτερα αποτελζςματα, κατά τθν διαδικαςία ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των 

πλθροφοριϊν αυτϊν  ςε επίπεδο μθχανισ από τουσ υπολογιςτζσ.  

1.3 ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία οργανϊνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 

 Το κεφάλαιο 2, αναφζρεται ςτο κεωρθτικό υπόβακρό που είναι απαραίτθτο για 

τθν ανάπτυξθ του κζματοσ, τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ. 

 Το κεφάλαιο 3, παρουςιάηει τισ βαςικότερεσ μεκοδολογίεσ περιγραφισ 

ςυμβατικϊν οντολογιϊν. 

 Το κεφάλαιο 4, αναλφει και περιγράφει τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία 

ανάπτυξθσ αςαφϊν οντολογιϊν. 

 Το κεφάλαιο 5, πραγματοποιείται μία ανάλυςθ των απαιτιςεων του 

ςυςτιματοσ, κακοριςμόσ λειτουργιϊν ανά ομάδα χρθςτϊν που απευκφνονται 

και τζλοσ επιςιμανςθ των βαςικότερων λειτουργικϊν περιοριςμϊν. 

 Το κεφάλαιο 6, περιγράφει τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» και τα κριτιρια επιλογισ 

τουσ. 

 Στο κεφάλαιο 7, περιγράφονται διεξοδικά όλεσ οι μονάδεσ που απαρτίηουν τθν 

πλατφόρμα «wbGraphFuzzyOnto». 

 Στο κεφάλαιο 8, πραγματοποιείται μία προςομοίωςθ τθσ πλατφόρμασ 

«wbGraphFuzzyOnto», βάςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςεναρίου χριςθσ. 
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 Το κεφάλαιο 9, ςυνοψίηει τθν εργαςία, εκκζτοντασ τα ςυμπεράςματα που 

αποκομίςαμε κακϊσ και πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ. 

 Το κεφάλαιο 10, παρουςιάηει το ςφνολο τθσ βιβλιογραφίασ και των δικτυακϊν 

τόπων, που χρθςιμοποιικθκαν ωσ πθγζσ για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ 

διπλωματικισ εργαςίασ. 

 Στο κεφάλαιο 11, παρουςιάηεται θ διαδικαςία εγκατάςταςθ τθσ πλατφόρμασ 

«wbGraphFuzzyOnto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Μελζτθ και Υλοποίθςθ Ρλατφόρμασ Αςαφοποίθςθσ Οντολογιϊν 

 6 

2 ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ 

2.1 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΘΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
 

Ππωσ αναφζραμε ςτο κεφάλαιο 1 ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ αποτελεί μια προςπάκεια 

μετεξζλιξθσ και επζκταςθσ του παγκόςμιου ιςτοφ (World Wide Web). Θ προςπάκεια αυτι 

αποςκοπεί ςτθν οργάνωςθ και ταξινόμθςθ των πλθροφοριϊν που είναι διαςκορπιςμζνεσ 

ςτο διαδίκτυο, με ζνα τρόπο κακοριςμζνο από αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα ζτςι ϊςτε 

οι πλθροφορίεσ να είναι κατανοθτζσ και επεξεργάςιμεσ ςε επίπεδο μθχανϊν. Οι μθχανζσ κα 

είναι ςε κζςθ να μθν επεξεργάηονται τα δεδομζνα πλζον μθχανικά αλλά κα μποροφν να τα 

κατανοοφν ταυτοποιϊντασ με ςυγκεκριμζνθ ςθμαςία και περιεχόμενο. 

Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν κακιζρωςθ μιασ νζασ γενιάσ 

μθχανϊν αναηιτθςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία μθχανϊν αναηιτθςθσ δεν κα βαςίηεται 

αποκλειςτικά και μόνο ςε μία πλθροφορία λζξθ – κλειδί άλλα κα λαμβάνεται υπόψθ και θ 

ςθμαςιολογία τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μία πιο 

ορκολογικι αναηιτθςθ αλλά και τον περιοριςμό του μεγάλου όγκου των αποτελεςμάτων 

εξαλείφοντασ πλθροφορίεσ αμφίβολθσ ςχζςθσ με το αντικείμενο αναηιτθςθσ. 

Στθν εικόνα 2.1 παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ όπωσ αυτι 

αποδόκθκε από τον Tim Berners-Lee. Βαςικό χαρακτθριςτικό κάκε επιπζδου που 

απαρτίηουν τθν αρχιτεκτονικι του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ είναι θ άμεςθσ εξάρτθςθ του από 

το αμζςωσ κατϊτερο επίπεδο ςτο οποίο βαςίηεται και το οποίο επεκτείνει. 

 

Εικόνα 2.1 – Αρχιτεκτονικι θμαςιολογικοφ Ιςτοφ 
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Συγκεκριμζνα: 
 

 1ο Επίπεδο  
 

Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ κεμελιϊνεται πάνω ςτθν ιδθ υπάρχουςα υποδομι του Ιςτοφ: 

ςτο πρωτόκολλο HTTP για τθ μεταφορά, ςτα URIs (Universal Resource Indicators, 

Κακολικό Αναγνωριςτικό όλων των διαδικτυακϊν Ρόρων) για τθν ονοματολογία, ςτθν 

κωδικοποίθςθ Unicode (Universal Code) για κακολικι προςπζλαςθ. 

 
 2ο Επίπεδο  
 
Το ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςχετίηεται με τθν γλϊςςα XML. Ρρόκειται για μία ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενθ περιγραφικι γλϊςςα για τθν αναπαράςταςθ δεδομζνων ςτο 

διαδίκτυο. 

 
 3ο Επίπεδο  

 
Σε αυτό το επίπεδο ςυναντάμε δφο γλϊςςεσ αναπαράςταςθ δεδομζνων, τθν RDF και 

RDFS, που αποτελοφν μια επζκταςθ τθσ γλϊςςασ XML. Με τθν RDF μπορεί κάποιοσ να 

αναπαραςτιςει ιςχυριςμοφσ τθσ μορφισ υποκείμενο – ιδιότθτα – αντικείμενο , ενϊ θ 

RDFS αποτελεί ουςιαςτικά τθν «γραμματικι» για τθν ςφνταξθ τθσ RDF.  

 4ο Επίπεδο  
 

Μια κοινι αναπαράςταςθ για τισ οντολογίεσ (ontologies), που επιτρζπουν ςτουσ όρουσ 

που χρθςιμοποιοφνται ςτο επίπεδο δεδομζνων (3ο Επίπεδο)  να ορίηονται και να 

ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ (RDFS, DAML+OIL, OWL). 

 
 5ο Επίπεδο  

 
Είναι το επίπεδο τθσ λογικισ  που επιτρζπει τθν λογικι ςυςχζτιςθ μεταξφ διαφορετικϊν 

διαδικτυακϊν πόρων. 

 
 6ο Επίπεδο  

 
Το ςυγκεκριμζνο επίπεδο είναι το επίπεδο των αποδείξεων που επιτρζπει τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων χρθςιμοποιϊντασ τα υπάρχοντα δεδομζνα. 

 7ο Επίπεδο  
 

Τζλοσ, το επίπεδο τθσ εμπιςτοςφνθσ (trust), όπου ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογία των 

ψθφιακϊν υπογραφϊν (digital signatures), κα εξαςφαλίηει το βακμό ςτον οποίο οι 

πλθροφορίεσ που διακινοφνται, επεξεργάηονται και ςυμπεραίνονται ςτο Σθμαντικό Ιςτό 

είναι αξιόπιςτεσ, με αυτοματοποιθμζνο τρόπο. 
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2.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει βαςίηεται ςτισ οντολογίεσ. Τον 

όρο «Οντολογία» τον ςυναντάμε τόςο ςτον κλάδο τθσ φιλοςοφίασ όςο και ςτον κλάδο τθσ 

πλθροφορικισ. Ζχουν δοκεί πολλοί οριςμοί ςχετικά με τον όρο τθσ «Οντολογίασ» από τουσ  

επιςτιμονεσ, ίςωσ ο πιο διαδεδομζνοσ και ςαφισ ορόσ είναι αυτόσ που αποδόκθκε από τον 

Thoma R. Gruber[13]: «Οντολογία είναι ζνασ τυπικόσ και ςαφισ οριςμόσ μιασ κοινά 

αποδεκτισ εννοιολογικισ μορφοποίθςθσ». Με τον όρο εννοιολογικι μορφοποίθςθ 

αναφερόμαςτε  ςτο γνωςτικό αντικείμενο ι ςτθν γνωςτικι περιοχι τθν οποία κζλουμε να 

περιγράψουμε. 

Ο οριςμόσ που ζχει αποδοκεί και υιοκετθκεί από τα μζλθ που αποτελοφν το W3C 

είναι ο ακόλουκοσ[14]: Μια οντολογία είναι μια αυςτθρά μακθματικι περιγραφι ενόσ 

ςυγκεκριμζνου πεδίου γνϊςθσ και περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από όρουσ και ςυςχετίςεισ 

μεταξφ τουσ. Θ οντολογία που ςχεδιάηουμε για ζνα πεδίο ενδιαφζροντοσ (domain),  

χρθςιμοποιείται τόςο για να υπάρχει ζνα κοινά αποδεκτό λεξιλόγιο πεδίου όςο  και για να 

μπορζςουμε να εξάγουμε ςυμπεράςματα μεταξφ των ςτοιχείων που απαρτίηουν τθν 

οντολογία εκμεταλλευόμενοι τθν ςθμαςιολογία του κάκε ςτοιχείου. Ριο ςυγκεκριμζνα, μια   

οντολογία παρζχει περιγραφζσ για: 

 Ιδιότθτεσ που περιγράφουν τισ κλάςεισ και ςυνικωσ τισ ςυςχετίηουν μεταξφ τουσ. 
 

 Στιγμιότυπα των κλάςεων αυτϊν. 
 

 Κλάςεισ (ζννοιεσ) που αφοροφν το πεδίο γνϊςθσ.  

2.2.1 ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ ΧΡΘΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθν χριςθ και τθν ανάπτυξθ των οντολογιϊν είναι 

πολφ ςθμαντικά και  είναι τα ακόλουκα*15+: 

 Κοινι χριςθ τθσ δομισ τθσ πλθροφορίασ ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ και μθχανζσ. 

Είναι ουςιαςτικά ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ για τθν ανάπτυξθ οντολογιϊν. Θ 

δυνατότθτα των υπολογιςτϊν να καταλαβαίνουν τθν πλθροφορία που 

περιγραφεί μια οντολογία, ζχει ςαν αποτζλεςμα των ςυνδυαςμό πλθροφοριϊν 

ωσ απάντθςθ ςτισ αναηθτιςεισ των χρθςτϊν. 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ γνϊςθσ  μίασ γνωςτικισ περιοχισ.  Πταν μία 

οντολογία είναι καλά οριςμζνθ και διατυπωμζνθ, τότε δίνεται θ ευχζρεια ςε 

διαφορζσ ομάδεσ χρθςτϊν να τθν επαναχρθςιμοποιιςουν είτε για να τθν 

επεκτείνουν είτε για ςυνζνωςθ με ιδθ υπάρχουςεσ  οντολογίεσ. 

 αφισ οριςμόσ των εννοιϊν μιασ γνωςτικισ περιοχισ. Ο ςαφισ οριςμόσ των 

εννοιϊν μιασ γνωςτικισ περιοχισ βοθκά τουσ νζουσ χριςτεσ να κατανοιςουν 

πολφ πιο εφκολα τθν πλθροφορία που περιγράφεται και τουσ κακίςτα ικανοφσ 

ςτο να προβοφν ςτθν επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ αυτισ. 
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  Διαχωριςμόσ τθσ γνϊςθσ του κάκε πεδίου από τθ λειτουργικι γνϊςθ. 

Μποροφμε να απομονϊςουμε τθν διαδικαςία τθσ λειτουργίασ μιασ υπθρεςίασ 

ι ενόσ αντικειμζνου και να τθν περιγράψουμε ςαν μία ξεχωριςτι οντολογία και 

ςτθν ςυνζχεια να τθν χρθςιμοποιιςουμε αυτοφςια ωσ βάςθ για τθν περιγραφι 

άλλων υπθρεςιϊν ι αντικειμζνων που ακολουκοφν τθν ίδια διαδικαςία ςτθν 

λειτουργία τουσ. 

 Ανάλυςθ τθσ γνϊςθσ τθσ κάκε περιοχισ. Είναι μία διαδικαςία θ οποία μπορεί 

να πραγματοποιθκεί με  ςχετικι ευκολία, εφόςον είναι διακζςιμεσ και ςαφείσ 

οι προδιαγραφζσ για τθν ορολογία που χρθςιμοποιοφνται. 

2.2.2 ΔΟΜΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
  

 Τα βαςικά  ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν μια οντολογία και με τα οποία μποροφμε να 

ορίςουμε μία οντολογία  είναι τα ακόλουκα: 

 Κλάςεισ(classes). Οι κλάςεισ αναπαριςτοφν τισ ζννοιεσ. Μία ζννοια μπορεί να  

χαρακτθριςτεί οτιδιποτε για το οποίο μπορεί να ειπωκεί κάτι, όπωσ για 

παράδειγμα μια υπθρεςία ι περιγραφι μίασ διαδικαςίασ.  Οι ζννοιεσ μποροφν 

να διακρικοφν ςε πρωταρχικζσ και ςε οριηόμενεσ ζννοιεσ. Ρρωταρχικζσ ζννοιεσ 

είναι αφθρθμζνεσ κλάςεισ που δεν χαρακτθρίηονται από κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ 

ιδιότθτεσ  όπωσ για παράδειγμα θ κλάςθ «Άνκρωποσ», ςε αντίκεςθ  με τισ 

οριηόμενεσ ζννοιεσ που δεν είναι  αφθρθμζνεσ κλάςεισ και χαρακτθρίηονται από 

ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ. Οι οντολογίεσ που χρθςιμοποιοφν οριηόμενεσ ζννοιεσ 

περιζχουν κλάςεισ οι οποίεσ είναι τελείωσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ, ενϊ ςτισ 

οντολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται πρωταρχικζσ ζννοιεσ ωσ κλάςεισ, μία κλάςθ 

είναι υποκλάςθ   ι υπερκλάςθ μία άλλθσ. 

 τιγμιότυπα (Individuals).  Τα ςτιγμιότυπα είναι αντικείμενα που αναπαριςτοφν 

ςτοιχεία και ανικουν ςε μία κλάςθ.  

 χζςεισ (Relations). Εκφράηουν ουςιαςτικά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

μποροφν να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ οι κλάςεισ και τα ςτιγμιότυπα μια 

οντολογίασ. Σε μία οντολογία μποροφμε να ζχουμε ςχζςεισ μεταξφ κλάςεων , 

ςχζςεισ μεταξφ ςτιγμιότυπων,  ςχζςεισ μεταξφ κλάςεων και ςτιγμιότυπων 

κακϊσ επίςθσ και ςχζςεισ μεταξφ ςτιγμιότυπων και λεκτικϊν αντικειμζνων. Για 

παράδειγμα, ςτθν ςχζςθ «Ο Κϊςτασ ζχει φψοσ 1.80», ο Κϊςτασ είναι 

ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ «Άνκρωποσ», θ ςχζςθ είναι θ φράςθ «ζχει φψοσ» και 

το «1.80» είναι το λεκτικό αντικείμενο. 

 Αξιϊματα (Axioms). Τα αξιϊματα χρθςιμοποιοφνται για τθν ζκφραςθ 

προτάςεων που είναι πάντοτε αλθκείσ.  Για παράδειγμα αν το αυτοκίνθτο 

«Opel Corsa» είναι μικρό αυτοκίνθτο τότε μπορεί να ενταχκεί ςτθν κατθγορία 

μικρά αυτοκίνθτα.  
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 υναρτιςεισ (Functions). Ρρόκειται ουςιαςτικά για ζναν ςυνδυαςμό ςχζςεων,  

όπου το ν-οςτό ςτοιχείο τθσ ςχζςθσ προςδιορίηεται μοναδικά από τα ν-1 

προθγοφμενα ςτοιχεία. 

2.2.3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Στο ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτο να πραγματοποιθκεί μία αναφορά ςχετικά με 

τισ αρχζσ και του κανόνεσ που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τθν υλοποίθςθ μιασ 

οντολογίασ. Μία οντολογία κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από[16]: 

 αφινεια (Clarity). Σε μία οντολογία θ οποία υλοποιείται για τθν περιγραφι 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ, κα πρζπει τα ςτοιχεία τθσ οντολογίασ 

να αποδίδονται με όςο το δυνατόν πιο ςαφι τρόπο. 

 υνοχι (Coherence). Μια οντολογία κα πρζπει να είναι ςυνεπισ δθλαδι μζςα 

από τισ προτάςεισ που περιγράφονται ςε μία οντολογία κα πρζπει να εξάγονται 

ςυμπεράςματα τα οποία να μθν ζρχονται ςε αντίκεςθ μεταξφ τουσ.  

 Επεκταςιμότθτα (Extendibility). Μία οντολογία κα πρζπει να ζχει ςαν ζναν από 

τουσ κυρίουσ ςτόχουσ τθσ τον διαμοιραςμό τθσ, οπότε κα πρζπει να είναι όςο 

το δυνατόν επεκτάςιμθ. Για αυτόν τον λόγο κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για 

τθν υλοποίθςθ τθσ κοινό λεξιλόγιο  ωσ προσ άλλεσ οντολογίεσ για να μπορεί να 

επεκτακεί ςτθν ςυνζχεια με μεγαλφτερθ ευκολία, μιασ και είναι δφςκολο να 

αποδοκοφν από τθν αρχι  επακριβϊσ όλεσ οι πλθροφορίεσ μίασ γνωςτικισ 

περιοχισ. 

 Ελάχιςτο εφροσ κωδικοποίθςθσ (Minimal Encoding bias). Θ κωδικοποίθςθ τθσ 

οντολογίασ, κα πρζπει να γίνεται με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο, 

απαιτϊντασ όςο το δυνατόν μικρότερουσ και απλοφςτερουσ οριςμοφσ για τθν 

αναπαράςταςι τθσ. 

 Ελάχιςτθ οντολογικι δζςμευςθ (Minimal Ontological Commitment). Τα 

αξιϊματα που εμπεριζχονται ςτθν οντολογία πρζπει να είναι γενικευμζνα. 

Ρρζπει να αποφεφγεται θ ςαφισ αναφορά ςτο πεδίο ενδιαφζροντοσ που 

μοντελοποιείται, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ελευκερία για εξειδίκευςθ και 

εφαρμογι ςε ςυγκεκριμζνεσ  γνωςτικζσ περιοχζσ κακϊσ και για 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ οντολογίασ ςε άλλα πεδία ενδιαφζροντοσ. 

2.3 ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ 
 

Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν περιγράφονται αρχικά οι κυριότερεσ γλϊςςεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αναπαράςταςθ και τθν περιγραφι ςθμαςιολογικά των 

δεδομζνων που αποτελοφν μία οντολογία. Στθν ςυνζχεια ειςερχόμαςτε ςτθν ενότθτα τθσ 

Αςάφειασ και τθσ Αβεβαιότθτασ    που ςχετίηονται με τθν αναπαράςταςθ και τθν περιγραφι 

ςθμαςιολογικά  αςαφϊν δεδομζνων κατά ςυνζπεια αςαφϊν οντολογιϊν. Τζλοσ 
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πραγματοποιείται μια ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ περιγραφισ 

αςάφειασ «f-OWL». 

 

2.4 ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΘΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΘΣ ΡΕΙΓΑΦΘΣ 
 

2.4.1 Θ ΓΛΩΑ RDF 
 

Θ γλϊςςα RDF (Resource Description Framework) είναι μία περιγραφικι γλϊςςα 

βαςιςμζνθ ςτθν XML θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν απλι περιγραφι πόρων του 

διαδικτφου. Θ περιγραφι αυτι εςτιάηεται ςτθν απόδοςθ μετα-πλθροφορίασ για τισ 

οντότθτεσ αυτζσ, όπωσ είναι θ περιγραφι του τίτλου, του ονόματοσ, τθσ θμερομθνίασ 

δθμιουργίασ αλλά και άλλων πόρων του διαδικτφου. Με τον όρο πόρο αναφερόμαςτε ςε 

οποιαδιποτε οντότθτα του παγκόςμιου ιςτοφ, όπωσ  είναι μία ιςτοςελίδα, ζνα τμιμα ι ζνα 

ςφνολο από ιςτοςελίδεσ, θλεκτρονικά αρχεία ι ακόμα αντικείμενα τα οποία δεν είναι 

άμεςα διακζςιμα ςτο διαδίκτυο (π.χ.  ζνα υπαρκτό πρόςωπο).   

 Με τον όρο μετα – πλθροφορία αναφερόμαςτε ςτθν ιδιότθτα ενόσ πόρου του 

διαδικτφου και ςτθν τιμι τθσ ιδιότθτα που ζχει ο πόροσ αυτόσ. Ουςιαςτικά αυτό αποτελεί 

και μία RDF πρόταςθ (sentence). Μία RDF πρόταςθ εκφράηεται ςαν μία τριάδα (triple)  

ςτοιχείων,  αποτελοφμενθ από ζνα υποκείμενο (subject) το οποίο καταλαμβάνεται από 

ζναν πόρο, από μία ιδιότθτα (property ι predicate) και από ζνα αντικείμενο (object) ςτο 

οποίο αντιςτοιχεί θ τιμι τθσ ιδιότθτασ αυτισ για τον πόρο αυτό. Θ τιμι τθσ ιδιότθτασ αυτισ 

μπορεί να είναι είτε ζνασ άλλοσ πόροσ είτε απλϊσ κάποια δεδομζνα. Μία RDF πρόταςθ 

μπορεί να περιγραφεί και ςαν ζνασ γράφοσ (εικόνα 2.2), όπου οι κόμβοι αντιςτοιχοφν είτε 

ςε υποκείμενα είτε ςε αντικείμενα ενϊ οι ακμζσ αντιςτοιχοφν ςε ιδιότθτεσ. 

 Property 

 

Εικόνα 2.2 – Απεικόνιςθ RDF Γράφου 

   

Θ κατεφκυνςθ τθσ ακμισ είναι πολφ ςθμαντικι γιατί μασ δείχνει πάντα το αντικείμενο. 

Συγκεκριμζνα: 

 Ζνασ κόμβοσ μπορεί να είναι ζνα Uri με ι χωρίσ προςδιοριςτικά ι ζνα λεκτικό 

(Literal).  

 

 Σε περίπτωςθ που το Uri περιζχει κάποιο προςδιοριςτικό για παράδειγμα 

www.uop.gr#subject1 , το #subject1 αποτελεί ζνα Fragment Identifier. 

 

 

   Subject     Object 
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 Μία Ιδιότθτα εκφράηεται ωσ ζνα Uri και αντιςτοιχεί ςε μία ακμι.  

Ρριν ξεκινιςουμε να αναφερόμαςτε ςτθν ςφνταξθ τθσ RDF, κρίνεται ςκόπιμο θ 

παρουςίαςθ ενόσ παραδείγματοσ απόδοςθσ μετα-πλθροφορίασ. Ζςτω ότι επικυμοφμε να 

περιγράψουμε ότι θ ιςτοςελίδα www.uop.gr δθμιουργικθκε ςτισ 02/03/2002 , θ RDF 

πρόταςθ που προκφπτει από τον παραπάνω ςυλλογιςμό εκφράηεται με τθν ακόλουκθ 

τριάδα.  

http://www.uop.gr/index.html  http://www.uop.gr/creation-date ”02-02-2002”. 

   Subject              Property     Object (Τφπου Literal) 

Θ τιμι τθσ ιδιότθτασ www.uop.gr/creation-date είναι το λεκτικό 02/03/2002 το 

οποίο αποτελεί και το αντικείμενο τθσ τριάδασ. Είναι πολφ ςθμαντικό να τονίςουμε ότι ζνα 

λεκτικό δεν μπορεί να είναι ςτθν κζςθ του υποκείμενου ι τθσ ιδιότθτασ. Μασ δίνεται όμωσ 

θ δυνατότθτα να ορίςουμε τι τφπου μπορεί να είναι ζνα λεκτικό, χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

τφπουσ δεδομζνων του XML Schema Definition (εικόνα 2.3 *4+).  Επειδι το λεκτικό 

02/03/2002 αποτελεί θμερομθνία κα μποροφςε να δθλωκεί με τον εξισ τρόπο: 

“02/03/2002”^^xsd:date. Με αυτό τον τρόπο δθλϊνουμε ότι το ςυγκεκριμζνο λεκτικό είναι 

τφπου θμερομθνία (date). Θ ςυντόμευςθ xsd αντιςτοιχεί ςτο Uri 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#.   

 Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ των Uri μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςυντομεφςεισ 

ςε μορφι προκεμάτων, τα οποία ονομάηονται Qnames. Qname αποτελεί και θ ςυντόμευςθ 

xsd που αναφζραμε παραπάνω. Για να γίνει πιο κατανοθτι θ χριςθ των Qnames, κα 

αναπαραςτιςουμε ςτο παράδειγμα μασ το Uri http://www.uop.gr  με τθν ςυντόμευςθ – 

Qname «uop». Από τθν παραπάνω αλλαγι προκφπτει θ ακόλουκθ τριάδα: 

uop:index.html  uop:creation-date  ”02-02-2002”. 

   Subject            Property      Object (Τφπου Literal) 

Στον ςθμαςιολογικό ιςτό χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςυγκεκριμζνα Qnames, μερικά 

από τα όποια παρουςιάηονται ςτον πίνακα 2.1. Θ απεικόνιςθ τθσ παραπάνω τριάδασ ςε RDF 

γράφο απεικονίηεται ςτθν εικόνα 2.4. 

Πρόκεμα (prefix) Namespace URI (location) 

rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns 

rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema 

xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

dc http://purl.org/dc/elements/L1/ 

daml http://www.daml.org/2001/03/daml+oil 

owl http://www.w3.org/2002/07/owl 

cc http://creativecommons.org/ns 

rdfa http://www.w3.org/ns/rdfa 

foaf http://xmlns.com/foaf/0.1 

swrl http://www.w3.org/2003/11/swrl 

Πίνακασ 2.1 – υνικθ Qnames ςτο θμαςιολογικό Ιςτό 

http://www.uop.gr/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://purl.org/dc/elements/L1/
http://www.daml.org/2001/03/daml+oil
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://creativecommons.org/ns
http://www.w3.org/ns/rdfa
http://xmlns.com/foaf/0.1
http://www.w3.org/2003/11/swrl
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Εικόνα 2.3 – Θ ιεραρχία XML Datatypes 

 

 

Εικόνα 2.4 – RDF γράφοσ 

 

Στθν ςυνζχεια παρακζτουμε τθν διατφπωςθ τθσ παραπάνω τριάδασ ςε RDF γλϊςςα. 

 

<?xml version="1.0"?> 
  <rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
       xmlns:uop="http://www.uop.gr/"     
       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
          <rdf:Description rdf:about="http://www.uop.gr/"> 
                 <uop:creation-date rdf:datatype="xsd;date">02-02-2002</uop:creation-date> 
          </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
Πίνακασ 2.2 – RDF κϊδικασ 

Ππωσ μποροφμε να διακρίνουμε από τον πίνακα 2.2 ο RDF κϊδικασ ξεκινάει πάντα 

με τθν διλωςθ <?xml version="1.0"?>  με τθν οποία δθλϊνουμε ότι πρόκειται για xml 

ζγγραφο. Στθν ςυνζχεια με τθν διλωςθ rdf:RDF  δθλϊνουμε ότι κα ακολουκιςει ζνα ςφνολο 

από RDF προτάςεισ. Ρριν αρχίςουμε να διατυπϊνουμε μία τριάδα ορίηουμε τα Qnames τα 

οποία επικυμοφμε (ςτο παράδειγμα μασ «uop», «xsd» και «rdf»). Μόλισ ορίςουμε τα 

Qnames είμαςτε ςε κζςθ να αποδϊςουμε μετά – πλθροφορία ςτουσ πόρουσ που 
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επικυμοφμε. Ξεκινϊντασ με το ςτοιχείο rdf:Description  υποδθλϊνουμε τθν αρχι τθσ 

περιγραφισ ενόσ χαρακτθριςτικοφ ενόσ πόρου. Στθν ςυνζχεια με το ςτοιχείο rdf:about 

δθλϊνουμε ςε ποιον πόρο αναφερόμαςτε όπου ο ςυγκεκριμζνοσ πόροσ κα αποτελζςει και 

το υποκείμενο τθσ πρόταςθσ μασ. Κατόπιν μποροφμε να προβοφμε ςτθν διλωςθ των 

ιδιοτιτων. Συγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα μασ ζχουμε δθλϊςει ότι για τθν ιδιότθτα creation-

date   θ τιμι τθσ είναι 02-02-2002 και βρίςκεται μεταξφ των ετικετϊν εκκίνθςθσ και τζλουσ 

τθσ ιδιότθτασ «creation-date». Αυτι θ τιμι κα αποτελζςει και το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

μασ. Με το ςτοιχείο rdf:datatype="xsd;date" δθλϊνουμε ότι αυτό που κα ακολουκιςει είναι 

λεκτικό και ςυγκεκριμζνα δθλϊνουμε ότι είναι τφπου θμερομθνίασ.  

 

Σε περίπτωςθ που επικυμοφςαμε να ορίςουμε ωσ αντικείμενο μιασ πρόταςθσ ζναν 

πόρο ςτθν RDF κα το δθλϊναμε ζωσ εξισ: 

 
<?xml version="1.0"?> 
  <rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
       xmlns:uop="http://www.uop.gr/"     
       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
          <rdf:Description rdf:about="http://www.uop.gr/"> 
                 <uop:creation-date rdf:datatype="xsd;date">02-02-2002</uop:creation-date> 
                <uop:creator rdf:resource="http://www.uop.gr#creator1"/> 
          </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Πίνακασ 2.3 RDF κϊδικασ οριςμοφ αντικειμζνου ωσ πόρου 

Με τθν διλωςθ <uop:creator rdf:resource="http://www.uop.gr#creator1"/>  ορίηουμε  ότι 

για τθν ιδιότθτα uop:creator θ τιμι τθσ είναι ζνα αντικείμενο που είναι πόροσ και αυτό το 

επιτυγχάνουμε με τθν διλωςθ  rdf:resource=http://www.uop.gr#creator1. Είναι πολφ 

ςθμαντικό αναφζρουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι δεν μποροφμε να ορίςουμε κάποιο Qname ωσ 

τίμθ κάποιασ ιδιότθτασ, κα πρζπει να ορίςουμε ολόκλθρο το Uri. Αυτό ακριβϊσ αποτελεί 

και περιοριςμό από το διεκνζσ πρότυπο τθσ RDF[5]. 

 Από τα παραπάνω μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι από ζνα μεγάλο ςφνολο RDF 

αποφάςεων, μπορεί να προκφψει μια αλυςίδα, όπου το υποκείμενο τθσ μίασ πρόταςθσ να 

είναι αντικείμενο κάποιασ άλλθσ πρόταςθσ.  

 Στο ςθμείο αυτό κα αναφερκοφμε ςτον όρο του «Κενοφ Κόμβου» (Blank Node)[5]. 

Στο παράδειγμα που περιγράψαμε κα μποροφςαμε να αναλφςουμε τθν θμερομθνία ωσ 

ζναν επιπλζον πόρο με τθν ονομαςία «uop:dateid_1»  περιγράφοντασ τρείσ ιδιότθτεσ για 

τον πόρο αυτό , θμζρα, μινασ και χρόνοσ. Ακολοφκωσ κα είχαμε τισ παρακάτω τριάδεσ: 

 uop:index.html  uop:creation-date  uop: dateid_1. 
 uop:dateid_1  uop:day  02. 
 uop:dateid_1  uop:month 02. 
 uop:dateid_1  uop:year 2002. 
 

Στθν παραπάνω περίπτωςθ μποροφμε να κεωριςουμε ότι ο πόροσ «uop:dateid_1»  δεν 

ζχει κάποια ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα οπότε κα μποροφςαμε να ειςάγουμε ζναν πόρο χωρίσ 

να του ορίςουμε κάποιο ςυγκεκριμζνο Uri. Ζνασ πόροσ ςτον οποίο δεν αντιςτοιχεί κάποιο 
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Uri ονομάηεται Κενόσ Κόμβοσ. Σε ζνα RDF ζγγραφο που περιγράφει μία οντολογία κα 

μπορεί   να ςυνυπάρχουν πολλοί Κενοί Κομβόι. Για τθν καλφτερθ διαχείριςθ τουσ αλλά και 

κατανόθςθσ τουσ μασ δίνεται θ ευχζρεια να χρθςιμοποιιςουμε τουσ «Ρροςδιοριςτζσ Κενϊν 

Κόμβων» (Blank Nodes Identifiers), με το να αντιςτοιχιςουμε ζνα ξεχωριςτό όνομα για τον 

κάκε κενό κόμβο. Συνεπϊσ, οι αντίςτοιχεσ τριάδεσ που προκφπτουν ςτο παράδειγμα μασ, 

από τθν χρθςιμοποίθςθ Κενοφ κόμβου ςτθν κζςθ του πόρου «uop:dateid_1» είναι οι εξισ: 

 
uop:index.html  uop:creation-date  _: date_1. 

 _: date_1  uop:day  02. 
 _: date_1  uop:month 02.  
 _: date_1  uop:year  2002.  

  

Με το ςτοιχείο «_:» δθλϊνουμε τθν φπαρξθ Κενοφ Κόμβου ενϊ ςτθν ςυνζχεια δθλϊνουμε 

ζνα αναγνωριςτικό (date_1) για τον ςυγκεκριμζνο κόμβο. Στον πίνακα 2.4 και ςτθν εικόνα 

2.4 παρακζτουμε τον κϊδικα RDF για τισ παραπάνω τριάδεσ και τον RDF γράφο αντίςτοιχα.  

<?xml version="1.0"?> 
 <rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
       xmlns:uop="http://www.uop.gr/"     
       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.uop.gr/" > 
             <uop:creation-date rdf:nodeID="date_1"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description rdf:nodeID="date_1"> 
    <uop:month>February</uop:month> 
    <uop:day>Monday</uop:day> 
    <uop:year>2002</uop:year> 
    </rdf:Description> 
 </rdf:RDF> 
Πίνακασ 2.4 - RDF κϊδικασ με τθν χρθςιμοποίθςθ Κενοφ Κόμβου  

 

 

Εικόνα 2.5 – Απεικόνιςθ Κενοφ Κόμβου ςε RDF Γράφο 

 

 Για να δθλϊςουμε ςτθν RDF ότι ζνασ πόροσ είναι ςτιγμιότυπο κάποιασ κλάςθσ κα 

πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε το ςτοιχείο rdf:type. Ζνασ πόροσ μπορεί να επενεργεί 

ταυτόχρονα και ωσ κλάςθ (δθλαδι ζννοια) αλλά και μεμονωμζνα ωσ άτομο. 

 Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κατά τθν δθμιουργία μιασ οντολογίασ, χρειαηόμαςτε να 

δθμιουργιςουμε προτάςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε άλλεσ προτάςεισ. Ζτςι για 

παράδειγμα μποροφμε να περιγράψουμε το πότε δθμιουργικθκε κάποια τριάδα και κατά 
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ςυνζπεια μία πρόταςθ  ι το ποιοσ δθμιοφργθςε τθν ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ.  Το λεξιλόγιο 

τθσ RDF παρζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν δθμιουργία τζτοιου είδουσ προτάςεων. Θ 

διαδικαςία δθμιουργίασ προτάςεων με τθν χριςθ του λεξιλογίου αυτοφ ονομάηεται 

«Reification».   Ραρακάτω περιγράφουμε τα ςτοιχεία που ανικουν ςτο λεξιλόγιο αυτό 

κακϊσ και ζνα παράδειγμα χριςθσ τουσ (πίνακασ 2.5)*5+: 

 rdf:Statement – Δθλϊνουμε ότι ζνασ πόροσ αποτελεί μία πρόταςθ – μία τριάδα. 

 

 rdf:subject – Δθλϊνουμε τον πόρο που αντιςτοιχεί ςε ρόλο υποκείμενου  ςε ζνα 

statement. 

 

 rdf:object – Δθλϊνουμε τον πόρο ι το λεκτικό που αντιςτοιχεί ςε ρόλο 

αντικείμενου ςε ζνα statement. 

 

 rdf:predicate – Δθλϊνουμε τον πόρο που αντιςτοιχεί ςε μία ιδιότθτα ςε ζνα 

statement. 

 
uop:triple12345   rdf:type        rdf:Statement . 
uop:triple12345   rdf:subject     uop:index.html . 
uop:triple12345   rdf:predicate   uop:creation-date .  
uop:triple12345   rdf:object      "02-02-2002"^^xsd:date . 

 
Πίνακασ 2.5 – Παράδειγμα χριςθσ Reification 

 Ολοκλθρϊνοντασ, θ RDF γλϊςςα μασ παρζχει επιπλζον ςτοιχεία με τα οποία 

μποροφμε να ορίςουμε και να περιγράψουμε ςφνολα (bags), ακολουκίεσ (sequences) και 

ςφνολο από εναλλακτικζσ επιλογζσ (alternatives). Το RDF λεξιλόγιο που παρζχετε για τον 

οριςμό αυτϊν των δομϊν είναι τα εξισ ςτοιχεία: 

 rdf:bag (Σφνολο) 

 rdf:seq (Ακολουκία) 

 rdf: alt  (Σφνολο Εναλλακτικϊν Επιλογϊν) 

2.4.2 ΣΟ ΧΘΜΑ RDF (RFD SCHEMA) 
 

H RDF γλϊςςα μασ παρζχει ζνα λεξιλόγιο με το οποίο μποροφμε αποδϊςουμε 

μετα-πλθροφορία ςε ζναν πόρο του διαδικτφου. Δεν μασ δίνει όμωσ τθν δυνατότθτα να 

ορίςουμε κλάςεισ (ζννοιεσ) ςτα πλαίςια περιγραφισ μιασ οντολογίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

πεδίου εφαρμογισ οφτε να ορίςουμε ςχζςεισ υπαγωγισ μεταξφ κλάςεων αλλά και 

ιδιοτιτων. Αυτι τθν ζλλειψθ ζρχεται να καλφψει ζνα επιπλζον λεξιλόγιο για τθν RDF, το 

«RDF SCHEMA».  Κφριοσ ςτόχοσ του RDF SCHEMA είναι να βάλει ςε μια τάξθ τθν 

ςθμαςιολογία του RDF αλλά και να δθμιουργιςει μια ιεραρχία μεταξφ των RDF προτάςεων. 

Στον πίνακα  2.6 παρουςιάηουμε τθν RDFS ςφνταξι. Το βαςικό λεξιλόγιο 

κακορίηεται με ζνα Qname που εδϊ καλείται «rdfs». Αυτό προςδιορίηεται από το URI 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# .  

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xml:base="http://www.test.gr/schema/"> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="Person"/> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="Player"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="HeadDoctor"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/> 
</rdfs:Class> 
 
 
<rdf:Property rdf:ID="health_responsible"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#HeadDoctor"/> 
<rdfs:range rdf:resource="#Player"/> 
<rdfs:comment>HeadDoctor is responsible for the health of players</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
</rdf:RDF> 

 

 
Πίνακασ 2.6 – RDF SCHEMA  

 Ραρακάτω περιγράφουμε τα ςτοιχεία του λεξιλογίου RDF SCHEMA, πολλά από τα 

οποία ζχουνε χρθςιμοποιθκεί και ςτο παράδειγμα του πίνακα 2.6: 

 rdfs:Class – Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςουμε μία κλάςθ. 

 rdfs:subClassOf – Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςουμε μία υποκλάςθ. Με το 

ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο εκφράηουμε  μία ςχζςθ υπαγωγισ μεταξφ κλάςεων. 

 rdfs:domain – Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςουμε ότι πεδίο οριςμοφ μιασ 

ιδιότθτασ (το υποκείμενο ςε μία πρόταςθ) κα πρζπει να είναι ςτιγμιότυπο 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. 

 rdfs:range – Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςουμε ότι πεδίο τιμϊν μιασ 

ιδιότθτασ (το αντικείμενο ςε μία πρόταςθ) κα πρζπει να είναι ςτιγμιότυπο 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. 

 rdfs: comment – Χρθςιμοποιείται για να περιγράψουμε μία ιδιότθτα ι ζνα 

υποκείμενο ι ζνα αντικείμενο μιασ πρόταςθσ. 

 rdfs: label – Χρθςιμοποιείται για να ορίςουμε μία ετικζτα ςε μία ιδιότθτα  ι 

ςε ζνα υποκείμενο ι ςε ζνα αντικείμενο μιασ πρόταςθσ. 

 rdfs: subPropertyOf – Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςουμε μία υπο-ιδιότθτα. 

Με το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο εκφράηουμε  μία ςχζςθ υπαγωγισ μεταξφ 

ιδιοτιτων. 
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Από τον ςυνδυαςμό τθσ RDF και του RDF SCHEMA και των ςχζςεων υπαγωγισ που 

μποροφμε να δθλϊςουμε μεταξφ κλάςεων αλλά και ιδιοτιτων, μποροφμε να προβοφμε  

ςτθν εξαγωγι πολφ ςθμαντικϊν ςθμαςιολογικϊν ςυμπεραςμάτων. Στον πίνακα 2.6 ζχουμε 

δθλϊςει μία ςχζςθ υπαγωγισ μεταξφ των κλάςεων «Person» και «Player», όπου ι κλάςθ 

Player αποτελεί υποκλάςθ τθσ κλάςθσ Person. Στον πίνακα 2.7 που ακλουκεί, 

περιγράφουμε ζναν πόρο χρθςιμοποιϊντασ το RDF SCHEMA του πίνακα 2.6 και δθλϊνοντασ 

ότι ο ςυγκεκριμζνοσ πόροσ είναι ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Player.  Το ςθμαςιολογικό 

ςυμπζραςμα που προκφπτει από τα παραπάνω, είναι ότι ο πόροσ 

«http://http:www.olympiacos.gr/players#id_001» είναι και ςτιγμιότυπο τφπου Person αφοφ 

θ κλάςθ Player είναι υποκλάςθ τθσ Person.  

<rdf:Description rdf:about="http://http:www.olympiacos.gr/players#id_001"> 
                          <exterms:name rdf:datatype="&xsd;string">Antonis Nikopolidis</exterms:name> 
          <exterms:datebirth rdf:datatype="&xsd;date">1971-08-16</exterms:datebirth> 
                          <exterms:weight rdf:datatype="&xsd;decimal">70.5</exterms:weight> 
          <exterms:height rdf:datatype="&xsd;decimal">1.80</exterms:height> 
                          <exterms:debut rdf:datatype="&xsd;date">1990-08-16</exterms:debut> 
                         <exterms:nationality rdf:datatype="&xsd;string">Hellenic</exterms:nationality> 
                        <exterms:international_participations    rdf:datatype="&xsd;integer"> 
                           90</exterms:international_participations> 
                        <exterms:loc_participations rdf:datatype="&xsd;integer">200</exterms:loc_participations> 
                       <exterms:previous_team rdf:resource="http://www.pao.gr/" /> 
                      <exterms:member_plys rdf:resource="http://http:www.olympiacos.gr/players/" /> 
      <rdf:type> 
    <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Player"/> 
                    </rdf:type> 
    </rdf:Description> 
Πίνακασ 2.7 – Περιγραφι ενόσ πόρου με τθν γλϊςςα RDF 

2.4.3 Θ ΓΛΩΑ OWL 
 

Οι γλϊςςεσ «RDF» και «RDF SCHEMA» που περιγράψαμε ςτισ προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ  χαρακτθρίηονται για τθν περιοριςμζνθ εκφραςτικι τουσ ικανότθτα[7]. Με τθν 

χριςθ τθσ RDF και του RDF SCHEMA μποροφμε να προβοφμε ςτον οριςμό:  

 Στιγμιότυπων κλάςεων και ιδιοτιτων.  

 Ιεραρχίεσ κλάςεων και ιδιοτιτων. 

 Ρεριοριςμοφσ που ςχετίηονται με το πεδίο οριςμοφ (rdfs:domain) και πεδίο 

τιμϊν  (rdfs:range) ιδιοτιτων. 

Οι ελλείψεισ και οι περιοριςμοί που εντοπίηονται από τθν χριςθ τθσ RDF και του RDF 

SCHEMA ςυνοψίηονται από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Μθ δυνατότθτα οριςμοφ τοπικισ εμβζλειασ ιδιοτιτων. 

 Ζλλειψθ δυνατότθτασ δθμιουργίασ νζων κλάςεων από των ςυνδυαςμό 

υπαρχουςϊν, δθλαδι νζεσ κλάςεισ που να προκφπτουν από ενϊςεισ(union), 

τομζσ(intersection) ι ςυμπλθρϊματα(complement) άλλων κλάςεων. 
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 Δεν είναι δυνατόν να οριςτεί περιοριςμόσ ςτο πλικοσ τιμϊν του πεδίου 

τιμϊν μιασ ιδιότθτασ, για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να οριςτεί θ ςχζςθ, 

ότι ζνα παιδί ζχει ακριβϊσ μια  βιολογικι μθτζρα. 

 Δεν υπάρχει δυνατότθτα διλωςθσ ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν για τισ 

ιδιότθτεσ,  για παράδειγμα μία ιδιότθτα να είναι μοναδικι ι αντίςτροφι 

μιασ άλλθσ. 

Ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω ελλείψεων οδιγθςαν διάφορεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ 

και τθν Web Ontology Working Group τθσ W3C ςτθν κακιζρωςθ μιασ νζασ ςθμαςιολογικισ 

γλϊςςασ τθν «OWL» (Ontology Web Language). Θ OWL, καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω 

αδυναμίεσ, διακζτει μεγαλφτερθ εκφραςτικότθτα θ οποία ςαφϊσ  είναι  αναγκαία για το 

Σθμαςιολογικό Ιςτό, κακϊσ επιτρζπει τθν καλφτερθ διαχείριςθ και εξαγωγι 

ςθμαςιολογικϊν ςυμπεραςμάτων.  Αναφερόμενοι ςτθν διατυπωμζνθ από τον Tim Berners-

Lee αρχιτεκτονικι του Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ, θ OWL αντιςτοιχεί ςτο λογικό επίπεδο, το 

οποίο επιτρζπει τθν επεξεργαςία δεδομζνων κατϊτερου επιπζδου τα οποία πλζον είναι 

φορτιςμζνα ςθμαςιολογικά.   

Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ OWL βαςίηονται ςτθν «Ρεριγραφικι Λογικι»*7+ θ  οποία με τθν 

ςειρά τθσ βαςίηεται ςτον Κατθγορθματικό Λογιςμό. Θ OWL εμφανίηεται ςε τρείσ 

διαφορετικζσ εκδοχζσ: 

 Θ OWL Lite ζχει ςχεδιαςτεί για τθν ζκφραςθ ιεραρχιϊν ταξινόμθςθσ και 
απλϊν περιοριςμϊν ιδιοτιτων. Για παράδειγμα, ενϊ θ OWL Lite υποςτθρίηει 
περιοριςμοφσ πλθκυκότθτασ, οι μόνεσ τιμζσ που επιτρζπονται είναι 0 και 1. 
Είναι πιο εφκολο να ςχεδιαςτοφν εργαλεία και να αντιςτοιχιςτοφν κθςαυροί 
όρων και ταξινομίεσ ςτθν OWL Lite από ότι ςτα άλλα εκφραςτικότερα 
επίπεδα και είναι πιο εφκολθ ςτθν εκμάκθςθ από τουσ χριςτεσ. Το 

ςθμαντικότερο μειονζκτθμα τθσ είναι θ περιοριςμζνθ εκφραςτικι 
ικανότθτα.  

 Θ OWL DL ςχεδιάςτθκε για τουσ χριςτεσ που επικυμοφν τθ μζγιςτθ δυνατι 

εκφραςτικότθτα διατθρϊντασ: 

 

• Τθν υπολογιςτικι πλθρότθτα, δθλαδι όλα τα ςυμπεράςματα να είναι 

εγγυθμζνα υπολογίςιμα.  

• Τθν     αποφαςιςιμότθτα, δθλαδι θ διεξαγωγι ςθμαςιολογικϊν    
ςυμπεραςμϊν     να πραγματοποιείται ςε πεπεραςμζνο χρόνο. 

 

Θ OWL DL ονομάηεται ζτςι λόγω τθσ αντιςτοιχίασ τθσ με τθν γλϊςςα 

τθσ Ρεριγραφικισ Λογικισ και ςυγκεκριμζνα βαςίηεται ςτθν γλϊςςα 

περιγραφικισ λογικισ SHOIN(D). Θ OWL DL διευρφνει ςθμαντικά τθν OWL 

Lite από άποψθ εκφραςτικισ ικανότθτασ. Το υπολογιςτικό κόςτοσ που 

ςχετίηεται με τθν εκφραςτικι επζκταςθ είναι ςθμαντικό, ωςτόςο πρόκειται 

για τθν πιο ευρζωσ διαδεδομζνθ γλϊςςα ςθμαςιολογικισ περιγραφισ. 
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 Θ OWL FULL αποτελεί τθν πλζον εμπλουτιςμζνθ εκφραςτικά εκδοχι τθσ 

γλϊςςασ τθσ οποίασ θ OWL DL είναι υποςφνολο. Ρεριλαμβάνει ςτοιχεία τθσ 

RDF και του RDF SCHEMA. Απευκφνεται αποκλειςτικά  ςε χριςτεσ που 

επικυμοφν μζγιςτθ εκφραςτικότθτα. Βεβαία, οι ανεξζλεγκτεσ όμωσ αυτζσ 

εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ τθν κακιςτοφν μθ–αποφαςίςιμθ    και κατά 

επζκταςθ μθ χρθςιμοποιιςιμθ ςε πολλζσ εφαρμογζσ.  

Κάκε μία από τισ εκδοχζσ τθσ OWL που αναφζραμε παραπάνω, είναι επζκταςθ του 

απλοφςτερου προκατόχου τθσ και ςχθματικά αυτό φαίνεται ςτθν  εικόνα 2.6 , από τθν 

οποία κιόλασ προκφπτουν και οι ακόλουκεσ ακριβείσ ςχζςεισ: 

 Κάκε ζγκυρθ οντολογία τθσ OWL Lite είναι μια ζγκυρθ οντολογία τθσ OWL 
DL. 
 

 Κάκε ζγκυρθ οντολογία τθσ OWL DL είναι μια ζγκυρθ οντολογία τθσ OWL 
Full. 
 

 Κάκε ζγκυρο ςυμπζραςμα τθσ OWL Lite είναι ζνα ζγκυρο ςυμπζραςμα τθσ 
OWL DL. 

 

 Κάκε ζγκυρο ςυμπζραςμα OWL DL είναι ζνα ζγκυρο ςυμπζραςμα τθσ OWL 
Full. 

 

 

Εικόνα 2.6 – Οι εκδοχζσ τθσ OWL 

 Ππωσ αναφζραμε,  θ OWL αποτελεί μια ςθμαςιολογικι γλϊςςα που αποςκοπεί 

ςτθν περιγραφι πόρων του διαδικτφου, για αυτό τον λόγο κα πρζπει να διακζτει μια 

ςφνταξθ που να είναι ςυμβατι με τθν XML. Αυτό επιτυγχάνεται με το να εξακολουκεί να 

χρθςιμοποίει τθν RDF και το RDF SCHEMA ςε μεγάλο βακμό. Συγκεκριμζνα: 

 Πλα τα είδθ τθσ OWL χρθςιμοποιοφν τθν RDF για τθ ςφνταξι τουσ. 

 

 Τα ςτιγμιότυπα ορίηονται όπωσ ςτθν RDF, χρθςιμοποιϊντασ τισ RDF περιγραφζσ και 

ειςάγοντασ τθν πλθροφορία. 

 

 Constructors  τθσ  OWL  όπωσ  owl:Class  owl:DatatypeProperty  και 

owl:ObjectProperty αποτελοφν εξειδικεφςεισ των αντίςτοιχων τθσ RDF (εικόνα 2.7). 
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Εικόνα 2.7– χζςθ κλάςθσ υποκλάςθσ μεταξφ RDFS και OWL 

  

 Θ επιλογι μιασ εκδοχισ τθσ OWL για τθν ανάπτυξθ μιασ οντολογίασ εξαρτάται από 

τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ κάκε οντολογίασ και τον βακμό τθσ εκφραςτικισ ικανότθτασ 

αλλά και τθν αποφαςιςιμότθτα που απαιτείται να ζχει θ οντολογία.  

Θ OWL Full μπορεί να κεωρθκεί ωσ επζκταςθ τθσ RDF, ενϊ θ OWL Lite και θ OWL DL 

ωσ επεκτάςεισ μιασ περιοριςμζνθσ άποψθσ τθσ RDF. Κάκε ζγγραφο OWL (Lite, DL, Full) είναι 

ζνα ζγγραφο RDF, και κάκε ζγγραφο RDF είναι ζνα ζγγραφο OWL Full, αλλά μόνο μερικά 

ζγγραφα RDF κα είναι ζγκυρα ζγγραφα OWL Lite ι OWL DL. Για το λόγο αυτό, χρειάηεται 

προςοχι όταν κζλει ζνασ χριςτθσ να κεωριςει ζνα ζγγραφο RDF ωσ ζγγραφο OWL. Πταν θ 

εκφραςτικότθτα τθσ OWL DL ι τθσ OWL Lite κρίνεται κατάλλθλθ, μερικζσ προφυλάξεισ 

πρζπει να λθφκοφν για να εξαςφαλίςουν ότι το αρχικό ζγγραφο RDF ςυμμορφϊνεται με 

τουσ πρόςκετουσ περιοριςμοφσ από τθν OWL DL και τθν OWL Lite. Μεταξφ των άλλων, κάκε 

Uri που χρθςιμοποιείται ςαν όνομα κατθγορίασ πρζπει να βεβαιωκεί ρθτά ότι είναι του 

τφπου owl:Class και κάκε αντικείμενο πρζπει να βεβαιωκεί ότι ανικει τουλάχιςτον ςε μια 

κατθγορία. 

Ζνα OWL ζγγραφο ξεκινά με τθν ετικζτα <rdf>. Στθν ςυνζχεια, προκειμζνου να 

δθλϊςουμε ότι αυτό που ακολουκεί είναι μία οντολογία εκφραςμζνθ ςε OWL, 

χρθςιμοποιοφμε τθν ετικζτα owl:Ontology. Θ ετικζτα αυτι, περιζχει και το ςτοιχείο 

rdf:about με το οποίο μασ παρζχεται θ δυνατότθτα ονομαςίασ τθσ οντολογίασ.  Ραρακάτω 

παρουςιάηεται ςτον πίνακα 2.8, το λεξιλόγιο των ςτοιχείων τθσ OWL κακϊσ και 

παραδείγματα χριςθσ τουσ.   

Δθλϊςεισ επικεφαλίδασ 

owl:Ontology -  υνικωσ επικεφαλίδα των OWL εγγράφων και περιζχει δθλϊςεισ για τθ 

διαχείριςθ τθσ οντολογίασ, όπωσ ςχόλια, αρικμόσ ζκδοςθσ και αναφορζσ ςε άλλεσ οντολογίεσ. 

owl:PriorVersion - Μια αναφορά ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ οντολογίασ. 

owl:versionInfo - Περιζχει ζνα αλφαρικμθτικό με πλθροφορίεσ για τθν παροφςα ζκδοςθ. 

owl:backwardCompatibleWith - Περιζχει μια αναφορά ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ 

οντολογίασ θ οποία είναι ςυμβατι με τθν παροφςα. 

owl:incompatibleWith - Σο    αντίκετο    τθσ    backwardCompatibleWith. Περιζχει μια αναφορά 

ςε μια οντολογία θ οποία δεν είναι ςυμβατι με τθν παροφςα. Χρθςιμεφει ςτουσ 

rdfs:resource 

rdfs:Class rdfs:Property 

owl:Clas

s 
owl:DatatypeProperty owl:ObjectProperty 
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προγραμματιςτζσ ϊςτε να γνωρίηουν ότι δε μποροφν για παράδειγμα να αναβακμίςουν μια 

αναπτυςςόμενθ οντολογία χωρίσ να ελζγξουν τι μετατροπζσ χρειάηονται. 

owl:Imports - Δίνει λίςτα με άλλεσ οντολογίεσ των οποίων τα περιεχόμενα κεωροφνται ότι είναι 

μζροσ τθσ παροφςασ οντολογίασ. Θ Imports είναι μεταβατικι ιδιότθτα, αν δθλαδι θ οντολογία 

A εςωκλείει τθ B και θ B τθν C, τότε και θ A εςωκλείει τθν C. Θ διλωςθ αυτι ςυμπεριλιφκθκε 

ςτθν OWL με ςτόχο θ τοποκεςία τθσ κάκε οντολογίασ να είναι και το διακριτικό τθσ 

χαρακτθριςτικό. 

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ 

 

Κλάςεισ 

owl:Class - Οι κλάςεισ τθσ OWL δθλϊνονται με χριςθ του ςτοιχείου owl:Class. 

owl:equivalentClass - Διλωςθ ιςοδυναμίασ μεταξφ κλάςεων. 

owl:disjointWith - Διλωςθ ότι μια κλάςθ δεν ζχει κοινά ςτοιχεία με κάποια άλλθ. 

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ 

 

Ιδιότθτεσ 

owl:ObjectProperty - Ορίηει μια ιδιότθτα αντικείμενου θ οποία αντιςτοιχεί ζνα αντικείμενο ςε 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 
<rdf:RDF 
  xmlns:owl  ="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:rdf  ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs ="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  xmlns:xsd  ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
 > 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
 <owl:versionInfo>$Id$</owl:versionInfo> 
 <rdfs:comment>An example OWL ontology</rdfs:comment> 
  <owl:priorVersion rdf:resource="http://www.example.org/test-101.owl"/>  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.example.org/test1.owl"/> 
</owl:Ontology> 

 

<owl:Class rdf:ID="Animal"> 
  <rdfs:label>Animal</rdfs:label> 
  <rdfs:comment> 
    Not vegetable or mineral. 
  </rdfs:comment> 
  <owl:Class rdf:ID="Male"> 
    <rdfs:label>Male</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Female"> 
    <rdfs:label>Female</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="Animal"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="Male"/> 
  </owl:Class> 
</owl:Class> 

 

Δθλϊνουμε ότι οι κλάςεισ Male 
και Female είναι ξζνεσ μεταξφ 
τουσ. 
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ζνα άλλο. 

owl:DatatypeProperty - Ορίηει μια ιδιότθτα τφπου δεδομζνων θ οποία αντιςτοιχίηει ζνα 

αντικείμενο ςε μία τιμι δεδομζνων. 

owl:inverseOf - Οριςμόσ αντίςτροφων ιδιοτιτων, όπωσ για παράδειγμα τισ ιδιότθτεσ 

«προπονείται από»  και «προπονεί». 

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ 

 

Περιοριςμοί Ιδιοτιτων (Restriction) 

owl:Restriction - Περιζχει τουσ περιοριςμοφσ των ιδιοτιτων. υγκεκριμζνα, περιζχει ζνα 

αντικείμενο onProperty και μία ι περιςςότερεσ δθλϊςεισ περιοριςμϊν. 

owl:onProperty - Ορίηει τθν ιδιότθτα ςτθν οποία εφαρμόηονται οι περιοριςμοί .  

owl:someValuesFrom - Ορίηει ότι υπάρχει ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ που δθλϊνεται το οποίο 

ικανοποιεί τθν ιδιότθτα. 

owl:allValuesFrom - Δθλϊνει τθν κλάςθ των δυνατϊν τιμϊν που μπορεί να πάρει θ ιδιότθτα 

που δθλϊνεται ςτθν onProperty. Με άλλα λόγια, όλεσ οι τιμζσ τθσ ιδιότθτασ που δθλϊνεται 

ςτθν onProperty πρζπει να είναι από τθν κλάςθ που δθλϊνεται ςτθν allValuesFrom. 

owl:hasValue - Δθλϊνει μια ςυγκεκριμζνθ τιμι που πρζπει να ζχει θ ιδιότθτα που δθλϊνεται με 

τθν onProperty. 

owl:minCardinality – Δθλϊνει τον ελάχιςτο αρικμό πλθκυκότθτασ αντικειμζνων ςε μία 

ιδιότθτα.  

owl:maxCardinality – Δθλϊνει τον μζγιςτό αρικμό πλθκυκότθτασ αντικειμζνων ςε μία ιδιότθτα.  

owl:cardinality – Δθλϊνει τον ακριβι αρικμό πλθκυκότθτασ αντικειμζνων ςε μία ιδιότθτα.  

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasParent"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Animal"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Animal"/> 
</owl:ObjectProperty> 
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasFather"> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParent"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Male"/>   
</owl:ObjectProperty> 
 

<owl:Class rdf:ID="Person"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Animal"/> 
  <rdfs:subClassOf> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasParent"/> 
      <owl:toClass rdf:resource="#Person"/> 
    </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 
 <rdfs:subClassOf> 
    <owl:Restriction owl:cardinality="1"> 
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasFather"/> 
    </owl:Restriction> 
  </rdfs:subClassOf> 

Θ ιδιότθτα hasFather είναι υπό-ιδιότθτα 
τθσ hasParent και το πεδίο τιμϊν τθσ κα 
αντιςτοιχεί ςε ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ 
Male. 

 

Ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Person κα 
μπορεί να ζχει ακριβϊσ ζναν πατζρα. 
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Ειδικζσ Ιδιότθτεσ 

owl:TransitiveProperty - Δθλϊνει μια μεταβατικι ιδιότθτα. Για παραδειγμα θ ιδιότθτα «είναι 

προγονόσ(is_ancestor_of)». 

owl:SymmetricProperty - Δθλϊνει μια ςυμμετρικι ιδιότθτα. Μία ιδιότθτα R ονομάηεται 

ςυμμετρικι αν για κάκε a, b,  R(a, b) ςυνεπάγεται ότι R(b, a). Για παράδειγμα, θ ιδιότθτα «ζχει 

ίδιο βακμό με (has same grade as)» είναι ςυμμετρικι. 

owl:FunctionalProperty - Δθλϊνει μια ιδιότθτα είναι ςυναρτθςιακι, δθλαδι ότι ζχει το πολφ 

μια τιμι για κάκε αντικείμενο, όπωσ  θ ιδιότθτα βάροσ «Βάροσ (weight)». 

owl:InverseFunctionalProperty - Ορίηει μια ιδιότθτα για τθν οποία δφο διαφορετικά 
αντικείμενα δεν μποροφν να ζχουν τθν ίδια τιμι.  
 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ 

 
Απαρίκμθςθ  

owl:one of - Χρθςιμοποιείται  για  να  δθλϊςει  μια  κλάςθ απαρικμϊντασ τα ςτοιχεία που τθν 

αποτελοφν. 

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ [7] 

 

Λογικοί υνδυαςμοί 

owl:unionOf - Ζνωςθ Κλάςεων. 

owl:intersectionOf - Σομι Κλάςεων. θμειϊνεται ότι τόςο ςτθν ζνωςθ όςο και ςτθν τομι, θ 

κλάςθ που προκφπτει δεν είναι υποκλάςθ του ςυνόλου που προκφπτει αλλά ιςοδφναμθ του 

αποτελζςματοσ. 

owl:ComplementOf - Δθλϊνει  μια κλάςθ τα οποία τα ςτιγμιότυπα τθσ δεν κα είναι ιδία με τα 

ςτιγμιότυπα μίασ άλλθσ κλάςθσ. Παρζχει τθν ίδια χρθςιμότθτα με το ςτοιχείο 

owl:DisJointClasses. 

</owl:Class> 

 
<owl: DatatypeProperty rdf:ID="hasAge"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="# Person "/>   
</owl:ObjectProperty> 
<owl:FunctionalProperty rdf:about="# hasAge " /> 
 
 

 
<owl:Class rdf:ID=“weekdays”> 

<owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
  <owl:Thing rdf:about="#Eurasia"/> 
  <owl:Thing rdf:about="#Africa"/> 
  <owl:Thing rdf:about="#North_America"/> 
  <owl:Thing rdf:about="#South_America"/> 
  <owl:Thing rdf:about="#Australia"/> 
  <owl:Thing rdf:about="#Antarctica"/> 
</oneOf> 
</owl:Class> 
 

Ορίηουμε ότι θ ιδιότθτα has Age είναι 
ςυναρτθςιακι. 

Ορίηουμε ότι μία κλάςθ με τθν ονομαςία 
weekdays κακϊσ και τα ςτοιχεία που τθν 
αποτελοφν. 
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Παράδειγμα Υλοποίηςησ  

 

τιγμιότυπα 

owl:AllDifferent - Σο ςτοιχείο που περιζχει τα διακριτά ςτιγμιότυπα. 

owl:distinctMembers- Περιζχει μία λίςτα με διακριτά ςτιγμιότυπα. Χρθςιμοποιείται αμζςωσ 

μετά τθν διλωςθ του ςτοιχείου owl:AllDifferent.  

owl:differentFrom - Δθλϊνει ότι ζνα ςτιγμιότυπό είναι διαφορετικό από ζνα άλλο. 

 

Παράδειγμα Υλοποίηςησ  

 

Προκακοριςμζνεσ Κλάςεισ 

owl:Nothing - Κάκε κλάςθ που δθμιουργείται ζχει υποκλάςθ τθν Nothing. 

owl:Thing - Κάκε κλάςθ που δθμιουργείται ζχει υπερκλάςθ τθσ Thing. 

 

 

<owl:Class rdf:about=“#Place”> 
 <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class> 
    <owl:complementOfrdf:resource=”#Person”/> 
  </owl:Class> 
 </rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 

<rdf:Description rdf:ID="Tiger"> 

<rdf:type rdf:resource="#Animal"/> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:ID="Elephant"> 

<rdf:type rdf:resource="#Animal"/> 

<owl:differentFrom rdf:resource=“Tiger”/> 
</rdf:Description> 
 
 
 

Πίνακασ 2.8 – τοιχεία OWL  

 Ολοκλθρϊνοντασ,  θ τρζχουςα ζκδοςθ τθσ γλϊςςασ OWL είναι θ OWL2, όπωσ αυτι 

ανακοινϊκθκε και κακιερϊκθκε από τθν W3C, ςτισ 27 Οκτωβρίου 2009. Θ νζα ζκδοςθ 

παρζχει  περιςςότερο εκφραςτικι ικανότθτα κακϊσ κάποιεσ διευκολφνςεισ ςτθν διλωςθ 

των ςτοιχείων του λεξιλογίου τθσ OWL.  

2.5 ΑΣΑΦΕΙΑ 
 

Ππωσ αναφζραμε και ςτο κεφάλαιο 1, ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ 

διπλωματικισ εργαςίασ, είναι θ υλοποίθςθσ μασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ 

(wbGraphFuzzyOnto)  με απϊτερο ςτόχο τθν καλφτερθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των 

Κάκε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Place  
δεν κα είναι ίδιο με κανζνα 
ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Person. 

Ορίηουμε δφο ςτιγμιότυπα τφπου Animal και 
τα οποία είναι διαφορετικά μεταξφ τουσ. 
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οντολογιϊν, αντιμετωπίηοντασ το πρόβλθμα τθσ Αςάφειασ. Για αυτό τον λόγο, ςε αυτό το 

κεφάλαιο κα αναφερκοφμε ςτο πρόβλθμα τθσ Αςάφειασ, εςτιάηοντασ ςε κομμάτια τθσ 

Αςαφοφσ Λογικισ, όπωσ είναι το Αςαφζσ Σφνολο, που ςχετίηονται άμεςα με τθν 

αναπαράςταςθ και ζκφραςθ αςαφϊν δεδομζνων με ςθμαςιολογικοφσ όρουσ. Επίςθσ μζςα 

από τθν περιγραφι και από τα παραδείγματα που παρουςιάηονται, δίνεται θ ευκαιρία ςτον 

αναγνϊςτθ να κατανοιςει επακριβϊσ τον ορό τθσ «Αςαφοποίθςθσ».      

Θ βαςικι αρχι τθσ Αςαφοφσ Λογικισ (Fuzzy Logic) είναι ότι μποροφμε να ορίςουμε 

μία πρόταςθ  ωσ αλθκισ εκφράηοντασ τθν βάςθ του βακμοφ βεβαιότθτασ - αλικειασ που 

εμπεριζχει θ πρόταςθ και όχι χαρακτθρίηοντασ τθν με ακριβι όρο αλθκισ ι ψευδισ. Για 

παράδειγμα, αν είχαμε  τθν εξισ πρόταςθ: Ο άνκρωποσ που ζχει φψοσ  μεγαλφτερο από 

1.80 εκατοςτά είναι ψθλόσ.  Βάςθ τθσ Αςαφοφσ Λογικισ δεν ςθμαίνει ότι θ πρόταςθ «ο 

άνκρωποσ που ζχει φψοσ 1.75 εκατοςτά είναι ψιλοσ » είναι ψευδισ αλλά είναι αλθκισ με 

ζναν βακμόσ αλικειασ π.χ. 90%.  

2.5.1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΑΦΩΝ ΤΝΟΛΩΝ 
 

Το αςαφζσ ςφνολο αποτελεί ίςωσ τθν βαςικότερθ ζννοια του οικοδομιματοσ τθσ 

Αςαφοφσ Λογικισ. Θ κεωρία των Αςαφϊν Συνόλων ιρκε να δϊςει λφςθ ςε μία λανκαςμζνθ 

πεποίκθςθ που αναπτφχκθκε ςτον χϊρο τθσ επιςτιμθσ, ιδιαίτερα μετά τον Β’ Ραγκόςμιο 

Ρόλεμο και ςε ςυνδυαςμό με τθν αλματϊδθ ανάπτυξθ  των υπολογιςτϊν, ότι θ τεχνολογικι 

πρόοδοσ κα εξαςφάλιηε τθν επίλυςθ όλο και πιο υπολογιςτικά απαιτθτικϊν προβλθμάτων 

ςτο μζλλον.  

Ο Lotfi A.Zadeh παρατιρθςε ότι ο παραδοςιακόσ τρόποσ περιγραφισ ενόσ 

ςυςτιματοσ που ςτθρίηεται ςτθν αυςτθρι μακθματικι λογικι (μία μεταβλθτι που 

αντιςτοιχεί ςε μία πλθροφορία είτε ανικει είτε δεν ανικει ςε ζνα υποςφνολο του πεδίου 

οριςμοφ τθσ), επθρεάηεται άμεςα από τθν αφξθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ, 

με αποτζλεςμα να ζχουμε απϊλεια πλθροφορίασ. Στθν ςυνζχεια ο Zadeh, διαδραμάτιςε 

ςθμαντικό ρόλο   ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ, με τθν δθμοςίευςθ του το 1965 

ςχετικά με τα αςαφι ςφνολα. Συγκεκριμζνα τα αςαφι ςφνολα ςε αντίκεςθ με τα 

παραδοςιακά τθσ κλαςικισ ςυνολοκεωρίασ, διακρίνονται από το γεγονόσ ότι δεν διακζτουν 

αυςτθρά όρια με αποτζλεςμα τα αντικείμενα του κόςμου να εντάςςονται ι όχι ςτο 

εςωτερικό τουσ κατά ζνα βακμό ςυμμετοχισ και όχι απόλυτα. Ο βακμόσ αυτό κυμαίνεται 

ςτο κλειςτό διάςτθμα *0,1+, με το 0 να καταδεικνφει ότι μια μεταβλθτι που αντιςτοιχεί ςε 

μια πλθροφορία δεν ανικει ςε καμία περίπτωςθ ςτο εξεταηόμενο ςφνολο ςε αντίκεςθ με 

τθν τιμι 1 που ςθμαίνει ότι αποτελεί ςε κάκε περίπτωςθ μζλοσ του ςυνόλου. 

Στο ςθμείο αυτό παρακζτουμε ζνα παράδειγμα. Ασ κεωριςουμε μία μεταβλθτι 

που αντιςτοιχεί ςτθν κερμοκραςία ενόσ ςυγκεκριμζνου νομοφ μιασ χϊρασ π.χ. νόμοσ 

Αττικισ και κα ζπρεπε να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Ρότε κα λζγαμε ότι  μία 

κερμοκραςία χαρακτθρίηεται μεςαία;». Μία απάντθςθ μασ κα μποροφςε να ιταν όταν θ 

κερμοκραςία για το ςυγκεκριμζνο νομό είναι 20 °C. Αυτό όμωσ ςθμαίνει ότι θ κερμοκραςία 

18 °C δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί μεςαία παρόλο που ζχει πολφ μικρι διαφορά. Θ 

παραπάνω μοντελοποίθςθ μόνο λανκαςμζνθ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί.  
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Κάνοντασ χριςθ των αςαφϊν ςυνόλων, κα μποροφςαμε να παραςτιςουμε 

γραφικά (εικόνα 2.8) το παραπάνω παράδειγμα, ςυνάρτθςθ τθσ βακμοφ ςυμμετοχισ (με 

τιμι από 0 ζωσ 1) δθλαδι ότι μια ςυγκεκριμζνθ τιμισ τθσ κερμοκραςίασ ανικει ςε μία 

ςυγκεκριμζνθ ζννοια (Χαμθλι, Μεςαία ι  Υψθλι Θερμοκραςία), οποφ κάκε ζννοια 

αντιςτοιχεί ςε ζνα υποςφνολο τιμϊν και ουςιαςτικά αποτελεί ζνα αςαφζσ ςφνολο. Στον 

οριηόντιο άξονα δίνεται θ τιμισ τθσ κερμοκραςίασ και ςτον κάκετο θ τιμι τθσ εκάςτοτε 

ςυνάρτθςθσ ςυμμετοχισ. Ζτςι, βάςθ του διαγράμματοσ κα μποροφςαμε να ςυμπεράνουμε 

ότι θ κερμοκραςία 12,5 °C κα μποροφςε να εκφραςτεί ωσ μεςαία με βακμό ςυμμετοχισ 

0,06 και ωσ χαμθλι με βακμό ςυμμετοχισ 1.  

 

 

Εικόνα 2.8 – Γραφικι παράςταςθ Αςαφϊν υνόλων 

Οι ζννοιεσ «Χαμθλι», «Μεςαία» και «Υψθλι» ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν 

λεκτικι αναπαράςταςθ του οροφ κερμοκραςία. Σθμαντικό ςτο ςθμείο αυτό είναι να 

αναφζρουμε, ότι  ο βακμόσ ςυμμετοχισ μιασ ςυγκεκριμζνθ τιμισ είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνοσ με το περιβάλλον ςτα πλαίςια του οποίου διατυπϊνεται. Για παράδειγμα θ 

τιμισ τθσ κερμοκραςίασ 12,5 °C κα είχε αποδοκεί διαφορετικά για ζνα άλλο νομό.  

Στο παραπάνω παράδειγμα ο όροσ θ κερμοκραςία ενόσ νομοφ αποτελεί μια  

γλωςςικι μεταβλθτι. Μία γλωςςικι μεταβλθτι διακζτει μία μεταβλθτι βάςθσ, οι τιμζσ τθσ 

οποίασ είναι πραγματικοί αρικμοί ςε ζνα προκακοριςμζνο εφροσ. Μία μεταβλθτι βάςθσ 

πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα μζγεκοσ του οποίου οι τιμζσ κυμαίνονται και το οποίο μπορεί 

να ζχει είτε φυςικι υπόςταςθ (όπωσ ςτο παράδειγμα μασ θ κερμοκραςία) είτε να πρόκειται 

για κάτι μετριςιμο (π.χ. αξιοπιςτία). Στα πλαίςια μιασ γλωςςικισ μεταβλθτισ 

χρθςιμοποιοφνται διαβακμίςεισ (όπωσ ςτο παράδειγμα μασ οι ζννοιεσ χαμθλι , μεςαία, 

υψθλι) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε αςαφι ςφνολα. 

Αποδίδοντασ ζναν πιο φορμαλιςτικό όρο, μία γλωςςικι μεταβλθτι αποτελείται από 

μία πεντάδα (υ, Τ, Χ, g, m), όπου υ είναι το όνομα τθσ μεταβλθτισ, Τ είναι το ςφνολο των 
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γλωςςικϊν όρων που αναφζρονται ςτθ μεταβλθτι υ και των οποίων θ ςθμαςία καλφπτει 

όλο το εφροσ του κακολικοφ ςυνόλου Χ, g είναι ζνασ γραμματικόσ κανόνασ για τθν 

παραγωγι γλωςςικϊν όρων και m είναι ζνασ ςθμαςιολογικόσ κανόνασ ο οποίοσ ανακζτει 

ςε κάκε γλωςςικό όρο t ∈T μία ςθμαςία m(t) θ οποία με τθ ςειρά τθσ αντιςτοιχεί ςε ζνα 

αςαφζσ ςφνολο ςτο Χ. Στθν εικόνα 2.9, παρουςιάηουμε το διάγραμμα με τα αςαφι ςφνολα 

που αντιςτοιχοφν ςτθν γλωςςικι μεταβλθτι  «επίδοςθ μθχανισ».  

 

Εικόνα 2.9 – Διάγραμμα γλωςςικισ μεταβλθτισ «Απόδοςθσ Μθχανισ» 

Ο βακμόσ ςυμμετοχισ μιασ τιμισ x ςε ζνα αςαφζσ ςφνολο ςυμβολίηεται με «μ(x)». 

Θ περιγραφι μιασ μεταβλθτισ x με λεκτικοφσ όρουσ ονομάηεται «διαμεριςμόσ τθσ 

μεταβλθτισ» και θ απόδοςθ μιασ αυςτθρά αρικμθτισ τιμισ  με λεκτικοφσ όρουσ, όπωσ για 

παράδειγμα θ τιμισ τθσ κερμοκραςίασ 12,5 °C ονομάηεται «Αςαφοποίθςθ»(Fuzzyfication) 

τθσ «crisp» τιμισ.  

Από τα διαγράμματα τθσ εικόνασ 2.8 και 2.9,  μποροφμε επίςθσ να διακρίνουμε ότι 

θ αβεβαιότθτα λαμβάνει μζγιςτι τιμι ςτα όρια, πράγμα λογικό αν αναλογιςτεί κανείσ ότι 

αυτά ακριβϊσ είναι τα ςθμεία για το οποία δεν μποροφμε να απαντιςουμε με ςαφινεια ςε 

πια κατάςταςθ ακριβϊσ βριςκόμαςτε και για αυτό τον λόγο τα αςαφι ςφνολα ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ μασ δίνουν πιο ακριβι αποτελζςματα. Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι 

αςαφισ λογικι δεν κα πρζπει να ςυνδζεται  με τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ διότι  ζνα αςαφζσ 

ςφνολο εκφράηει κατανομι δυνατότθτασ  και ζνασ βακμόσ ςυμμετοχισ μιασ τιμισ για μία 

μεταβλθτι αποτελεί τον βακμό βεβαιότθτασ ότι αυτό που διατυπϊνουμε είναι αλθκζσ και 

όχι ότι είναι πικανόν να ςυμβεί βάςθ κάποια ςυγκεκριμζνθσ πικανότθτασ.  

Στα διαγράμματα τθσ εικόνασ 2.8 και 2.9 ζχουμε χρθςιμοποιιςει για να 

παραςτιςουμε τθν μορφι των  βακμϊν ςυμμετοχισ τραπεηοειδζσ ςχιμα  αλλά αυτό δεν 

είναι απαραίτθτο, οφτε υποχρεωτικό, μασ δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε 

ακόμθ τριγωνοειδζσ ι γκαουςιανό ςχιμα.   
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Εικόνα 2.10 – Μορφζσ Απεικόνιςθσ Βακμϊν υμμετοχισ 

Ρροχωράμε ςε μια ςειρά από οριςμοφσ για τα αςαφι ςφνολα. Πταν ζνα αςαφζσ 

ςφνολο ζχει πεδίο οριςμοφ Χ που αποτελείται από διακριτζσ και πεπεραςμζνεσ τιμζσ (x1, x2 

ζωσ xn), τότε το αςαφζσ ςφνολο αναπαριςτάται με τθν ζνωςθ των διαταγμζνων ηευγϊν 

xi/μ(xi) με i:1 ζωσ n, xi∈X και με μ(xi)∈[0,1],  όπου μ(xi)  ο αντίςτοιχοσ βακμόσ 

ςυμμετοχισ τθσ τιμισ xi. A-cut ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου A με ςυνάρτθςθ ςυμμετοχισ μΑ(x) 

είναι ζνα νζο αςαφζσ ςφνολο Α’ με ςυνάρτθςθ ςυμμετοχισ: 

  μΑ(x) εάν 0≤ μΑ(x) ≤α  

μα(x)= 

  α  εάν α≤ μΑ(x) ≤1 

όπου αν το α ιςοφται με 1 τότε το νζο αςαφζσ ςφνολο που προκφπτει ιςοδυναμεί με το 

αρχικό. Στιριγμα ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου Α ονομάηεται το κλαςικό εκείνο ςφνολο το οποίο 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα ςτοιχεία του κακολικοφ ςυνόλου Χ τα οποία λαμβάνουν μθ 

μθδενικι τιμι ςτθ ςυνάρτθςθ ςυμμετοχισ μ. Επιπλζον πυρινα ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου Α 

ονομάηουμε το ςφνολο εκείνο ςτο οποίο ανικουν όλα τα ςτοιχεία του κακολικοφ ςυνόλου 

Χ των οποίων θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ ςυμμετοχισ μ είναι ίςθ με 1. Μια εναλλακτικι 

διατφπωςθ του πυρινα ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου Α είναι το 1-cut του Α. Φψοσ ενόσ αςαφοφσ 

ςυνόλου Α ονομάηουμε τθ μζγιςτθ τιμι που λαμβάνει θ ςυνάρτθςθ ςυμμετοχισ μ και το 

ςυμβολίηουμε με h(A). Εάν ιςχφει h(A)=1 τότε το αςαφζσ ςφνολο ονομάηεται κανονικό ενϊ 

εάν ζχουμε h(A)<1 τότε το αςαφζσ ςφνολο ονομάηεται υπο-κανονικό. 

 Ππωσ ςτα κλαςικά ςφνολα ορίηουμε μια ςειρά από πράξεισ μεταξφ ςυνόλων, 

παρομοίωσ και ςτα αςαφι ςφνολα μποροφμε να   ορίςουμε μία ςειρά από πράξεισ. Οι 

βαςικότερεσ πράξεισ που ορίηονται μεταξφ αςαφϊν ςυνόλων είναι ακόλουκεσ: 

 Θ Ζνωςθ (Union) 
 Θ Τομι (Intersection) 
 Το Συμπλιρωμα (Complement) ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου 

 

Συγκεκριμζνα, αν υποκζςουμε ότι ζχουμε δφο αςαφι ςφνολα A και B που ορίηονται ςτο 

πεδίο οριςμοφ X, τότε θ ζνωςθ μεταξφ των ςυνόλων Α και B δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 μΑ∪Β(x)= μΑ(x)∪μΒ(x) ∀x∈X, 

Θ τομι των αςαφϊν ςυνόλων A και Β από τθν ςχζςθ: 
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 μΑ∩Β(x)= μΑ(x)∩μΒ(x) ∀x∈X, 

ενϊ το ςυμπλιρωμα ενόσ αςαφοφσ ςυνόλου A από τθν ςχζςθ : 

 μ-A(x)= 1-μΑ(x)  ∀x∈X. 

Επίςθσ για να δθλϊςουμε ότι ζνα αςαφζσ ςφνολο είναι υποςφνολο κάποιου άλλου 

αςαφοφσ ςυνόλου, αυτό το ορίηουμε βάςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ςυμμζτοχθσ τουσ. Για 

παράδειγμα, δεδομζνου δυο αςαφϊν ςυνόλων Α και Β για να δθλϊςουμε ότι το Α είναι 

υποςφνολο του Β (Α⊂Β), κα πρζπει να ιςχφει Α(x)≤B(x) για κάκε  x που ανικει ςτο πεδίο 

οριςμοφ Χ, όπου Α(x) και B(x) οι ςυναρτιςεισ ςυμμετοχισ των αςαφϊν ςυνόλων Α και Β 

αντίςτοιχα. Στα επόμενα ςχιματα που ακλουκοφν απεικονίηουμε τα αποτελζςματα των 

παραπάνω πράξεων, Ζνωςθσ, Τομισ και Συμπλθρϊματοσ δφο αςαφϊν ςυνόλων Α και Β με 

ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ τουσ. 

 

Εικόνα 2.11 – Αςαφζσ ςφνολο Α 
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Εικόνα 2.12 - Αςαφζσ ςφνολο Β 

 

 

Εικόνα 2.13 – Αςαφισ ζνωςθ των Α και Β 
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Εικόνα 2.14 – Αςαφζσ ςυμπλιρωμα τθσ αςαφοφσ ζνωςθσ των Α και Β  

 

2.5.2 ΑΑΦΕΙ ΟΝΣΟΛΟΓΙΕ 
 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ καταβάλλεται μεγάλθ 

προςπάκεια από τουσ επιςτιμονζσ για τθν μελζτθ τθσ Αβεβαιότθτασ δθλαδι τθσ ζλλειψθσ 

ακρίβειασ και τθσ φπαρξθ αςάφειασ ςτθν αναπαράςταςθ γνϊςθσ και κατά ςυνζπεια και 

ςτισ οντολογίεσ. Μία κατεφκυνςθ που ακολουκικθκε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςάφειασ 

κατά τθν δθμιουργία μια οντολογίασ, από τθν ζλλειψθ απόδοςθσ με ακριβείσ 

ςθμαςιολογικοφσ όρουσ αςαφϊν δεδομζνων, είναι θ αςαφισ επζκταςθ τθσ 

ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ OWL. Το αποτζλεςμα τθσ προςπάκεια για τθν αςαφι επζκταςθ 

τθσ γλϊςςα OWL είναι θ γλϊςςα f-OWL. 

2.5.3 F-OWL 
   

Για τθν πλειοψθφία των εφαρμογϊν του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ είναι αναγκαία θ 

δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ αςάφειασ και τθσ αβεβαιότθτασ κατά τθν περιγραφι - 

αναπαράςταςθ πλθροφοριϊν και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χρθςιμότερθ από αυτιν τθσ 

δθμιουργίασ ςχζςεων μεταξφ κλάςεων (δθλαδι εννοιϊν). Σε αυτό το πλαίςιο κακορίςτθκε 

θ αςαφισ επζκταςθ τθσ OWL, θ f-OWL*11+, θ οποία ζχει ωσ κφρια διαφοροποίθςθ τθν 

φπαρξθ βακμϊν ςυμμετοχισ ςτουσ ιςχυριςμοφσ (γεγονότα). 

Θ επζκταςθ τθσ f-OWL απαιτεί και κακοριςμό νζασ ςφνταξθσ, τόςο ςε αφθρθμζνο 

επίπεδο όςο και ςε επίπεδο ςφνταξθσ RDF/XML, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι, θ διλωςθ του 

βακμοφ ςυμμετοχισ. Ορίηεται λοιπόν το ςτοιχείο «membership», το οποίο αποτελείται από 

δφο επιμζρουσ ςτοιχεία, τα «ineqType» και «degree». Το «ineqType» δθλϊνει το είδοσ τθσ 

ανιςότθτασ (π.χ. >, <), ενϊ το «degree» υποδθλϊνει το βακμό ςυμμετοχισ του 

ατόμου(ςτιγμιότυπο μια κλάςθσ) ςτθ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ και ζχει πεδίο τιμϊν το *0, 

1+(όπωσ και ςτα αςαφι ςφνολα). Στθν περίπτωςθ που παραλείπεται ο βακμόσ, υπονοείται 
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ότι ο τφποσ ανιςότθτασ ιςοδυναμεί με « = » και βακμόσ ςυμμετοχισ ίςοσ με «1». Πςον 

αφορά τθν ςφνταξθ τθσ f-OWL, δίνεται παρακάτω ςτον πίνακα 2.9, ζνα παράδειγμα 

υλοποίθςθσ οντολογίασ με  f-OWL, περιγραφισ ςτοιχείων ενόσ ατόμου, όπου ζχουμε 

αςαφοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ «ψθλόσ»(tall) και τθσ ςχζςθσ του με κάποιο άλλο άτομο όςον 

αφορά το βάροσ του «heavier». 

<owl :Description rdf : about="John"> 
 <owl : type rdf : resource="tall" owlx:ineqType="≥"  
  owlx:degree="0.8"/> 
 
 
 
  <heavier rdf:resource="Costas" owlx:ineqType="≥" 
  owlx:degree="0.5"/> 
</ owl :Description> 
Πίνακασ 2.9 – Παράδειγμα Τλοποίθςθσ f-OWL 

 

Δθλϊνουμε ότι ο John είναι 
ψθλόσ ςε βακμό 
τουλάχιςτον 0.8. 

Δθλϊνουμε ότι ο John είναι 
πιο βάρθσ από τον Costa ςε 
βακμό τουλάχιςτον 0.5. 
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΙΓΑΦΘΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Με τα όςα ζχουν παρουςιαςτεί μζχρι τϊρα ςτον αναγνϊςτθ, γίνεται αντιλθπτό ότι δεν 

ζχει υιοκετθκεί από του επιςτιμονεσ κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ για τθν ανάπτυξθ 

οντολογιϊν. Στο κεφάλαιο αυτό κα αναφερκοφμε ςτα μοντζλα ανάπτυξθσ και ςτισ 

κυριότερεσ μεκοδολογίεσ περιγραφισ οντολογιϊν. 

Ρριν ξεκινιςουμε τθν αναφορά μασ, επιςθμάνουμε παρακάτω κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ 

ςχετικά με τθν περιγραφι οντολογιϊν: 

 Δεν υπάρχει κανζνασ ςωςτόσ τρόποσ για τθν περιγραφι ενόσ γνωςτικοφ 

πεδίου. Ράντα υπάρχουν ςυνικωσ πολλοί εναλλακτικοί τρόποι για τθν 

περιγραφι μιασ γνωςτικισ περιοχισ. Ο καλφτεροσ τρόποσ είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνοσ με τθν εφαρμογι που ζχουμε υπόψθ κακϊσ και με τισ πικανζσ 

μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ. 

 

 Οι ζννοιεσ που υιοκετοφνται ςε μία οντολογία πρζπει να είναι κοντά ςτα 

αντικείμενα (φυςικά ι λογικά) και οι ςχζςεισ ςτο πεδίο ενδιαφζροντοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ. Σε μία πρόταςθ μία οντολογίασ 

χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ ριματα για τθν περιγραφι των ςχζςεων.  

 

 Θ δθμιουργία μιασ οντολογίασ είναι ουςιαςτικά μια επαναλθπτικι διαδικαςία. 

Μία οντολογία αποτελεί μία αναπαράςταςθ γνϊςθσ ςυνόλων του πραγματικοφ 

κόςμου και οι ζννοιεσ που απαρτίηουν μία οντολογία κα πρζπει να αποδίδουν τθν γνϊςθ 

αυτι με ζγκυρο τρόπο. Για αυτό τον λόγο, μετά τον κακοριςμό μιασ αρχικισ ζκδοςθσ μια 

οντολογίασ μποροφμε να τθν αξιολογιςουμε και να τθν διορκϊςουμε με τθ χρθςιμοποίθςθ 

τθσ ςτισ εφαρμογζσ ι με μεκόδουσ επίλυςθσ  προβλθμάτων ι με άτυπεσ ςυηθτιςεισ με τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ. Αυτι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

και διόρκωςθσ  ςυνεχίηεται ςε ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ  τθσ οντολογίασ.     

Υπάρχουν τρία βαςικά μοντζλα ανάπτυξθσ οντολογιϊν*17+. H top-down (από-πάνω 

προσ-τα-κάτω) ανάπτυξθ, bottom-up (από-κάτω-προσ-τα-πάνω) ανάπτυξθ και θ middle-out 

(ενδιάμεςθ) ανάπτυξθ. 

  Συμφϊνα με το μοντζλο top - down, αρχικά αναπτφςςουμε μια οντολογία με τθν 

οποία αναπαριςτοφμε τθν γνωςτικι περιοχι, χρθςιμοποιϊντασ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του 

πεδίου. Κατόπιν επεκτείνουμε και εμπλουτίηουμε τθν βαςικι αυτι οντολογία με 

περιςςότερεσ ζννοιεσ ζωσ ότου φκάςουμε ςτο ςθμείο θ οντολογία μασ να περιγράφει όλα 

τα δεδομζνα που ζχουν προςδιοριςτεί. Βαςικι απαίτθςθ αυτι τθσ  προςζγγιςθσ είναι ο 

προςδιοριςμόσ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ γνωςτικισ περιοχισ κακϊσ και τθσ ςυςχζτιςι 

τουσ. 

Αντίκετα με το top – down μοντζλο, ςτο bottom - up  μοντζλο χρθςιμοποιοφμε ωσ 

ςθμείο εκκίνθςθσ τα δεδομζνα. Αναπτφςςουμε οντολογίεσ που περιγράφουν ςυγκεκριμζνα 
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δεδομζνα με μεγάλθ ακρίβεια αφοφ ςτθρίηονται άμεςα ςε αυτά. Στθν ςυνζχεια με τθν 

διαςφνδεςθ και τθν επζκταςθ των οντολογιϊν αυτϊν επιτυγχάνουμε όλο και μεγαλφτερου 

επιπζδου αφαίρεςθ και καταλιγουμε ςε μια ολοκλθρωμζνθ οντολογία που περιγράφει μια 

ςυγκεκριμζνθ γνωςτικι περιοχι. Μειονζκτθμα αυτοφ του μοντζλου είναι ότι χτίηοντασ τθν 

οντολογία ξεκινϊντασ από τα δεδομζνα, ςτθριηόμαςτε ςτισ ιδιαιτερότθτεσ αυτϊν, με 

αποτζλεςμα θ τελικι οντολογία να μθν παρζχει πλιρθ και ακριβι περιγραφι τθσ γνωςτικισ 

περιοχισ. 

Το μοντζλο middle - out αποτελεί ζναν ςυνδυαςμό των παραπάνω μοντζλων. 

Βαςίηεται ςτισ βαςικζσ οντότθτεσ τθσ οντολογίασ δθμιουργϊντασ κανόνεσ και ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ, προχωρϊντασ αφαιρετικά ςε πιο υψθλά επίπεδα ςχεδίαςθσ. Και για τα τρία 

μοντζλα ανάπτυξθσ οντολογιϊν, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να χρθςιμοποιιςει και 

ενςωματϊςει ιδθ υπάρχουςεσ υλοποιθμζνεσ οντολογίεσ.  

Ράνω ςε αυτά τα βαςικά μοντζλα ανάπτυξθσ, ςτθρίχκθκαν οι προςπάκειεσ για τθν 

ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων μεκοδολογιϊν περιγραφισ οντολογιϊν και το αποτζλεςμα αυτϊν 

των προςπακειϊν περιγράφουμε ςτθν ςυνζχεια. 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ USCHOLD ΚΑΙ KING’S 
 

Θ μεκοδολογία αυτι βαςίςτθκε ςτθν εμπειρία που αποκτικθκε κατά τθν ανάπτυξθ 

μιασ οντολογίασ με το όνομα Enterprise Ontology θ οποία αφορά τθν μοντελοποίθςθ 

διαφόρων διαδικαςιϊν ςε μια επιχείρθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία αποτελείται από 

τα παρακάτω βιματα με τθν ακόλουκθ ςειρά εκτζλεςθσ *18]:  

1. Αναγνϊριςθ του ςκοποφ (Purpose Identification). Ρροςδιοριςμόσ του λόγου για τον 

οποίο καταςκευάηεται θ οντολογία, κακϊσ και περιγραφι των τελικϊν χρθςτϊν τθσ 

εφαρμογισ. 

2. Χτίςιμο τθσ οντολογίασ(Ontology Build). 

2.1. Σφλλθψθ (capture) τθσ οντολογίασ: 

2.1.1. Οριςμόσ πεδίου δράςθσ, αναγνϊριςθ δθλαδι, των ςθμαντικϊν 

εννοιϊν και των ςχζςεων τουσ για τθν γνωςτικι περιοχι που 

επικυμοφμε. 

2.1.2. Ραραγωγι οριςμϊν για τισ ζννοιεσ και τισ ςχζςεισ τουσ, που να είναι 

ακριβείσ και ςαφείσ. 

2.1.3. Αναγνϊριςθ όρων που αναφζρονται ςτισ ζννοιεσ και ςτισ ςχζςεισ 

τουσ. 

2.1.4. Συμφωνία όλων των παραπάνω βθμάτων. 

2.2. Κωδικοποίθςθ (Coding). Αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ του βιματοσ 2.1 με τθ 

βοικεια μιασ τυπικισ ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ, όπωσ οι γλϊςςεσ που 

αναφζρκθκαν ςτο κεφάλαιο 2. 
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2.3. Ενοποίθςθ(Ιntegration) υπαρχόντων οντολογιϊν: Στα βιματα τθσ ςφλλθψθσ και τθσ 

κωδικοποίθςθσ υπάρχει πάντα θ ανθςυχία για το αν και πϊσ, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ιδθ υπάρχουςεσ οντολογίεσ. Αυτό ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα 

πολφ δφςκολο επιχείρθμα το οποίο για να το επιτφχουμε κα πρζπει να ζχει γίνει 

ςαφζσ ο ακριβισ ρόλοσ κάκε οντολογίασ.  
 

3. Αξιολόγθςθ(Εvaluation): Στο ςτάδιο αυτό αξιολογείται θ οντολογία, το περιβάλλον 

ανάπτυξθσ αυτισ και τα κείμενα τεκμθρίωςισ τθσ ςε ςχζςθ με ζνα πλαίςιο αναφοράσ. 

Ρλαίςιο αναφοράσ μπορεί να χαρακτθριςτεί το ζγραφα απαιτιςεων (requirements 

specification), ερωτιςεισ ικανότθτασ - επάρκειασ (competency questions) ι και ο 

πραγματικόσ κόςμοσ.   

4. Σεκμθρίωςθ(Documentation): Τελικι τεκμθρίωςθ τθσ οντολογίασ βάςθ τθσ αναφοράσ 

που ζχει πραγματοποιθκεί ςτο βιμα 1.  

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ON-TO-KNOWLEDGE 
 

H μεκοδολογία On-To-Knowledge[19] αναπτφχκθκε και εφαρμόςτθκε ςτο ευρωπαϊκό 

ζργο Eu IST-199910132. Σκοπόσ τθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των επιχειρθματικϊν 

εφαρμογϊν διαχείριςθσ γνϊςθσ, όπωσ για παράδειγμα μία εφαρμογι διαχείριςθσ  

ανκρωπινοφ δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ, με τθν χριςθ οντολογιϊν για τθν αναπαράςταςθ 

τθσ πλθροφορίασ.  Θ μεκοδολογία καλφπτει τόςο τισ αρχικζσ φάςεισ ανάπτυξθσ ενόσ ζργου 

διαχείριςθσ γνϊςθσ όςο και τθν τελικι φάςθ δθμιουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

γνϊςθσ βαςιςμζνο ςε οντολογίεσ. Υπάρχουν διάφορεσ μεκοδολογίεσ που υποςτθρίηουν τθ 

ςυςτθματικι εφρεςθ λφςεων διαχείριςθσ γνϊςθσ μζςα ςε επιχειριςεισ. Θ CommonKADS  

μεκοδολογία αποτελεί  χαρακτθριςτικό παράδειγμα  θ οποία δίνει ζμφαςθ ςε μία πρϊιμθ 

μελζτθ ςκοπιμότθτασ (feasibility study) όπωσ επίςθσ και ςτθ καταςκευι πολλϊν μοντζλων 

που καταγράφουν διαφορετικοφ τφπου γνϊςθ που χρειάηεται για τθν δθμιουργία μίασ 

λφςθσ διαχείριςθσ γνϊςθσ. Ππωσ παρουςιάηεται και ςτθν εικόνα 3.1, θ μεκοδολογία On-To-

Knowledge περιλαμβάνει πζντε βαςικά βιματα: 

 Μελζτθ Σκοπιμότθτασ (Feasibility Study).  Αυτό το βιμα λαμβάνει χϊρα πριν 
τθν ζναρξθ ανάπτυξθσ τθσ οντολογίασ και εξετάηει το κατά πόςο είναι δυνατι 
θ ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ που πρόκειται να αναπτυχκεί. Αναγνωρίηονται τα 
προβλιματα που τυχόν μπορεί να προκφψουν κακϊσ επίςθσ διατυπϊνονται 
και οι πικανζσ λφςεισ τουσ. Θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ ςυντελεί ςτθν λιψθ 
αποφάςεων ςχετικά με τισ οικονομικζσ και τεχνολογικζσ πτυχζσ του ζργου 
κακϊσ επίςθσ με τον προςδιοριςμό του ςεναρίου χριςθσ τθσ οντολογία και 

των τελικϊν χρθςτϊν.   
 

 Εκκίνθςθ (Kickoff). Σε αυτό το βιμα κακορίηονται οι απαιτιςεισ, ο ςτόχοσ, οι 
τελικοί χριςτεσ κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχεδιαςμοφ τθσ 
οντολογίασ. Πλα τα παραπάνω ςυνκζτουν το ζγγραφο προδιαγραφϊν και 
απαιτιςεων (requirements specification documents) που ςυντάςςεται ςε αυτό 
το βιμα. Επίςθσ, εξετάηεται και το κατά πόςο είναι εφικτό θ χρθςιμοποίθςθ 
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οντολογιϊν που ζχουν ιδθ αναπτυχκεί και μποροφν να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ τθσ νζασ οντολογίασ. 

 
 Επεξεργαςία (Refinement). Στόχοσ είναι θ παραγωγι μιασ λειτουργικισ 

οντολογίασ θ οποία κα εκπλθρϊνει τοισ προδιαγραφζσ ορίςτθκαν ςτο 
προθγοφμενο βιμα. Δφο είναι οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν ςε αυτό το 
ςτάδιο: 

 

• Εξαγωγι γνϊςθσ (Extract Knowledge) από τουσ ειδικοφσ (domain experts) 
για το γνωςτικό πεδίο ςτο οποίο κζλουμε να εφαρμοςτεί θ υπό ανάπτυξθ 
οντολογία. 

• Συποποίθςθ (formalization) τθσ γνϊςθσ που ζχει εξαχκεί ςτθν 
προθγοφμενθ ενζργεια.  Ρεριγράφουμε τθν γνϊςθ που αποκτιςαμε με 
μία ςθμαςιολογικι γλϊςςα. 

 

 Αξιολόγθςθ (Evaluation). Σε αυτό το βιμα πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ τθσ 
παραχκείςασ οντολογίασ. Αρχικά γίνεται ζλεγχοσ για το αν θ παραχκείςα 
οντολογία εκπλθρϊνει τισ προδιαγραφζσ οι οποίεσ κακορίςτθκαν ςτο δεφτερο 
βιμα, και ςτθν ςυνεχεία πραγματοποιείται ζλεγχοσ λειτουργίασ τθσ 
οντολογίασ ςτο περιβάλλον εφαρμογισ για το οποίο αναπτφχκθκε. 

 

 Συντιρθςθ (Maintenance). Επειδι  μία οντολογία αποτελεί αναπαράςταςθ 
γνϊςθσ που προζρχεται από τον πραγματικό κόςμο, ςυνεπάγεται από αυτό θ 
απαίτθςθ  για τθν παροχι δυνατότθτασ αλλαγισ και τροποποίθςθσ τθσ 
οντολογίασ. Σε αυτό το βιμα προβλζπεται και ςχεδιάηεται θ ςυντιρθςθ τθσ 
οντολογίασ. 
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Εικόνα 3.1 - Σα ςτάδια τθσ μεκοδολογίασ On-To-Knowledge 

 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ METHODOLOGY 
 

Θ μεκοδολογία Methodology[20] αναπτφχκθκε ςτο εργαςτιριο Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ 

ςτο πολυτεχνείο τθσ Μαδρίτθσ. Θ Methodology είναι μία μεκοδολογία που είναι 

εμπνευςμζνθ από τισ βαςικζσ ενζργειεσ που αφοροφν τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ 

λογιςμικοφ. Θ Methodology περιλαμβάνει: 

 Τθν αναγνϊριςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ οντολογίασ (identification of the 

ontology development process). 

  Τον κφκλο ηωισ βαςιςμζνο ςε εξελικτικά πρότυπα. 

 Συγκεκριμζνεσ τεχνικζσ για να υλοποιθκεί κάκε  εργαςία που αναγνωρίςτθκε ςτθν 

διαδικαςία ανάπτυξθσ οντολογίασ. 

Με τον όρο εξελικτικά πρωτότυπα (Evolving Prototypes) αναφερόμαςτε ςε πρωτότυπα 

που δθμιουργοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ ενόσ λογιςμικοφ με απϊτερο ςτόχο 

τθν παρουςίαςθ τθσ μορφισ που ζχει το υπό-ανάπτυξθ λογιςμικό τθν δεδομζνθ χρονικι 

ςτιγμι. Τα εξελικτικά πρωτότυπα δεν αποτελοφν ολοκλθρωμζνθ μορφι του λογιςμικοφ 

αλλά παρουςιάηουν  τθν λειτουργικότθτα των  ολοκλθρωμζνων μερϊν του υπό-ανάπτυξθ 

λογιςμικοφ οποφ μία λειτουργικότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου κομματιοφ του λογιςμικοφ 

μπορεί να διαφζρει ςτθν ολοκλθρωμζνθ και τελικι ζκδοςθ του λογιςμικοφ. 
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3.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Θ Διαδικαςία Ανάπτυξθσ Οντολογιϊν αναφζρεται ςτισ ενζργειεσ που  εκτελοφνται κατά 

τθν δθμιουργία μίασ οντολογίασ.  Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ δεν είναι θ 

εκτζλεςθ των ενεργειϊν αυτϊν με μία κακοριςμζνθ ςειρά απλϊσ θ αναγνϊριςθ τουσ και θ 

καταγραφι τουσ. Για τθν περιγραφι των ενεργειϊν αυτϊν χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ 

ριματα. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αποτελείται από τα εξισ ενζργειεσ: 

 Ρριν ξεκινιςουμε τθν δθμιουργία τθσ οντολογίασ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί ζνασ 

ςχεδιαςμόσ – προγραμματιςμόσ ςχετικά με τισ εργαςίεσ που κα πρζπει να γίνουν, 

τουσ πόρουσ που κα πρζπει να δεςμευτοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ οντολογίασ και 

φυςικά το χρονικό πλαίςιο εντόσ του οποίου κα πρζπει να ολοκλθρωκεί κάκε 

εργαςία. Ο δθμιουργόσ τθσ οντολογίασ κα πρζπει να γνωρίηει επακριβϊσ τον ςκοπό 

και τον ςτόχο τθσ οντολογίασ, το αν είναι εφικτι θ δθμιουργία τθσ οντολογίασ, το 

πεδίο εφαρμογισ τθσ, προβλεπόμενεσ χριςεισ τθσ κακϊσ και τουσ τελικοφσ χριςτεσ 

που πρόκειται να τθν χρθςιμοποιιςουν. Ουςιαςτικά το ςφνολο των παραπάνω 

ενεργειϊν αποτελοφν το ζγγραφο προδιαγραφϊν-απαιτιςεων. 

 Μόλισ αποκτθκεί θ  γνϊςθ ςχετικά με το αντικείμενο που κζλουμε να 

περιγράψουμε, δθμιουργοφμε ζνα άτυπο μοντζλο περιγραφισ των εννοιϊν του, το 

οποίο αποτελεί τθν δομι τθσ γνϊςθσ του.   Αυτι θ ενζργεια ονομάηεται Σφλλθψθ 

τθσ γνϊςθσ (Conceptualization). 

 Μετατροπι του εννοιολογικοφ μοντζλου γνϊςθσ ςε μία τυπικι μορφι, ουςιαςτικά 

δθμιουργία τθσ οντολογίασ με τθν περιγραφισ τθσ γνϊςθσ  με μια ςθμαςιολογικι 

γλϊςςα τθν οποία κα τθν κακιςτά κατανοθτι ςτουσ υπολογιςτζσ. Αυτι θ ενζργεια 

ονομάηεται Formalization. Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όςο τον δυνατόν πιο 

επαναχρθςιμοποιιςιμα λεξιλόγια για τθν δθμιουργία μιασ οντολογίασ και εφόςον 

είναι εφικτό και ιδθ υπάρχουςεσ οντολογίεσ.  

  Ρριν μια οντολογία γίνει διακζςιμθ κα πρζπει να πρϊτα να πραγματοποιθκεί  

αξιολόγθςθ τθσ ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο που περιγράφει. 

 Εάν εντοπιςτεί κάποια ζλλειψθ ςτθν οντολογία , μπορεί κάποιοσ να επιςτζψει ςτθν 

φάςθ οριςμοφ για να κάνει τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ. Αυτι θ ενζργεια ονομάηεται 

Συντιρθςθ(Maintenance). 

 Θα πρζπει να υπάρχει ζνα ζγγραφο τεκμθρίωςθσ τθσ οντολογίασ ϊςτε να κακίςτα 

τθν αλλαγι όρων ςε μία οντολογία εφκολθ διαδικαςία αλλά και ζγκυρθ. 

3.3.2 ΚΤΚΛΟ ΗΩΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Στθν Διαδικαςία Ανάπτυξθσ Οντολογιϊν ορίςαμε ζνα ςφνολο ενεργειϊν χωρίσ όμωσ 

να ορίςουμε τθν ςειρά με τθν οποία κα εκτελεςτοφν κακϊσ και ςε τι βακμό. Θ ςειρά αυτι 

κακορίηεται από τον κφκλο ηωισ  που προτείνει θ Methodology, ο οποίοσ βαςίηεται ςε 

εξελικτικά πρωτότυπα. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ, ο κφκλοσ ηωισ μιασ 
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οντολογίασ αποτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο καταςτάςεων ςτισ οποίεσ διζρχεται θ 

οντολογία κατά τθν δθμιουργία τθσ, όπου κάκε κατάςταςθ αντιςτοιχεί ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςφνολο ενεργειϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ ενζργειεσ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ οντολογιϊν. 

Οι καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ διζρχεται μία οντολογία και με τθν αντίςτοιχι ςειρά είναι οι 

ακόλουκεσ (εικόνα 3.2) : Ρροδιαγραφζσ (Specification), Σφλλθψθ (Conceptualization), 

Τυποποίθςθ (Formalization), Ολοκλιρωςθ - Ενοποίθςθ (Integration), Εφαρμογι 

(Implementation), Συντιρθςθ (Maintenance).  

 

Εικόνα 3.2 – Κφκλοσ Ηωισ Οντολογίασ  

Το μεγαλφτεροσ μζροσ τθσ γνϊςθσ, αποκτάται κατά τθν φάςθ του οριςμοφ του 

ζγγραφου προςδιοριςμϊν και απαιτιςεων δθλαδι ςτθν πρϊτθ κατάςταςθ του κφκλου 

ηωισ μιασ οντολογίασ και μειϊνεται κακϊσ θ υπό-ανάπτυξθ οντολογία διζρχεται από τθν 

μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ. Για τθν αποφυγι ςφαλμάτων που μπορεί να προκφψουν κατά 

τθν δθμιουργία μια οντολογίασ, αλλά και για τθν καλφτερθ και πιο ορκολογικι 

αντιμετϊπιςθ ςφαλμάτων ςε περίπτωςθ που προκφψουν,  κα πρζπει να πραγματοποιείται 

αξιολόγθςθ και τεκμθρίωςθ ςε κάκε κατάςταςθ. Σθμαντικό ςτο ςθμείο αυτό είναι να 

επιςθμάνουμε ότι μία υπό-ανάπτυξθ οντολογία δεν διζρχεται ςε επόμενθ κατάςταςθ αν 

πρϊτα δεν ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι ενζργειεσ που κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε 

κάκε κατάςταςθ. 

3.3.3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΣΘ METHODOLOGY ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΘΝ 

ΑΡΧΘ 
 

Θ Methodology προτείνει μία από ςειρά από ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται ςτισ καταςτάςεισ που απαρτίηουν τον κφκλο ηωισ μιασ υπό-ανάπτυξθσ 

οντολογίασ.  Οι ενζργειεσ αυτζσ που προτείνει θ Methodology πρόεκυψαν και βαςίςτθκαν 

από τθν γνϊςθ που αποκτικθκε κατά τθν δθμιουργία τθσ οντολογίασ «CHEMICALS». Θ 

ςυγκεκριμζνθ οντολογία αναπαριςτά γνϊςθ για το πεδίο των χθμικϊν ςτοιχείων και των 

κρυςταλλικϊν δομϊν. H Methodology είναι ανεξάρτθτθ από τισ εφαρμογζσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί και το μοντζλο ανάπτυξθσ που χρθςιμοποιεί είναι θ «middle - out» 

προςζγγιςθ. 
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Θ Methodology, όςο αφορά τισ ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν 

δθμιουργία του ζγγραφου προδιαγραφϊν – απαιτιςεων (Specification) προτείνει να 

περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Σκοπόσ τθσ οντολογίασ, προτεινόμενεσ χριςεισ, ζναν ςυγκεκριμζνο ςενάριο 

εφαρμογισ τθσ οντολογίασ και φυςικά οι τελικοί χριςτεσ. 

  Θα πρζπει εφόςον είναι εφικτό να ςυμπεριλαμβάνονται όλο των το ςφνολο 

των ορϊν που κα πρζπει αναπαραςτακοφν κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Ρροτείνεται να δθμιουργθκεί ζνα λεξιλόγιο κφριων ορϊν που κα πρζπει να 

περιλαμβάνει θ οντολογία. Επίςθσ είναι πολφ χρθςτικό να ταξινομιςουμε τισ 

κυρίεσ ζννοιεσ μιασ οντολογίασ ςε δενδρικι μορφι. Αυτι θ δενδρικι 

αναπαράςταςθ κα βοθκιςει ςτθν εφρεςθ των ορϊν που κα πρζπει να 

περιλαμβάνει θ οντολογία κακϊσ επίςθσ και ςτθν εξάλειψθ όρων που είναι 

ςυνϊνυμοι με άλλοισ όρουσ ι μθ ςχετικοί με το γνωςτικό πεδίο που κζλουμε να 

αναπαραςτιςουμε.  

Επειδι είναι πολφ δφςκολο να χαρακτθριςτεί ζνα ζγγραφο προδιαγραφϊν και απαιτιςεων 

πλιρεσ ωσ προσ τουσ όρουσ που περιλαμβάνει, θ Methodology προτείνει ότι για να 

χαρακτθριςτεί ζνα ζγγραφο προδιαγραφϊν – απαιτιςεων «καλό» και «ζγκυρο» κα πρζπει 

να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 

 Ρεριεκτικότθτα, δθλαδι δεν κα πρζπει να υπάρχουν ςυνϊνυμοι οροί ι οροί μθ 

ςχετικοί με το γνωςτικό πεδίο. 

 Μερικι πλθρότθτα, ωσ προσ τουσ όρουσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ τθσ οντολογίασ. 

 Συνζπεια, ςχετικά με τουσ όρουσ που απαρτίηουν τθν οντολογία και τθσ 

ςθμαςιολογίασ τουσ δθλαδι να μθν υπάρχουν αντικζςεισ μεταξφ των 

ςθμαςιολογικϊν ερμθνειϊν. 

Θ Methodology ςχετικά με τθν διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςθσ (Knowledge Acquisition) 

προτείνει τα εξισ: 

 Άτυπεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ εμπειρογνϊμονεσ του γνωςτικοφ πεδίου για τθν 

δθμιουργία ενόσ προςχζδιου του ζγγραφου προδιαγραφϊν απαιτιςεων. 

 Άτυπθ ανάλυςθ των εννοιϊν μιασ οντολογίασ που δίνονται από βιβλία και 

εγχειρίδια ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο. Αυτό βοθκάει ςτθν διαδικαςία 

τθσ ςφλλθψθσ. 

 Επίςθμθ ανάλυςθ, ζτςι ϊςτε να περιγράψουμε τισ κφριεσ ζννοιεσ τθσ 

οντολογίασ και τισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ. 

 Επίςθμεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ εμπειρογνϊμονεσ του γνωςτικοφ πεδίου, για τθν 

διευκρίνθςθ των εννοιϊν και των ςχζςεων τθσ οντολογίασ αλλά και αξιολόγθςθ 

του εννοιολογικοφ μοντζλου αφοφ θ διαδικαςία τθσ ςφλλθψθσ ζχει 

ολοκλθρωκεί. 
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Στθν διαδικαςία τθσ ςφλλθψθσ (Conceptualization) δθμιουργοφμε ζνα εννοιολογικό 

μοντζλο τθσ γνϊςθσ που ζχουμε αποκτιςει, ζχοντασ ωσ βάςθ το ζγγραφο προδιαγραφϊν -

απαιτιςεων και με ςτόχο τθν δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου λεξιλογίου που κα 

περιλαμβάνει ζννοιεσ(κλάςεισ), ςχζςεισ και ςτιγμιότυπα που κα αναπαριςτοφν τθν γνϊςθ 

τθσ  οντολογίασ μασ. Στθν ςυνεχεία μποροφμε να ταξινομιςουμε τισ κφριεσ ζννοιεσ τθσ 

οντολογίασ μασ ςε ομάδεσ ανάλογα με τθν ςχζςθ που ζχουν μεταξφ τουσ. Μόλισ 

ολοκλθρϊςουμε τθν ταξινόμθςθ αναπαριςτοφμε τισ ομάδεσ ςε δενδρικι μορφι. Αυτό μασ 

δίνει τθν δυνατότθτα να χωρίςουμε και να ανακζςουμε τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ 

οντολογίασ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ. 

Θ Methodology για αυτι διαδικαςία προτείνει τθν δθμιουργία ενόσ εννοιολογικοφ 

μοντζλου αναπαράςταςθσ γνϊςθσ που κα απαρτίηεται από καλά οριςμζνα ςτοιχεία, ζτςι 

ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ να αξιολογιςουν και να 

εξακριβϊςουν το πόςο χριςιμθ και χρθςιμοποίθςθ για μια εφαρμογι είναι θ υπό-

ανάπτυξθ οντολογία κακϊσ επίςθσ και να προβοφν ςτθν ςφγκριςθ με άλλεσ ιδθ 

υλοποιθμζνεσ οντολογίεσ, που αναφζρονται ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο, ςχετικά με τον 

ςκοπό τθσ οντολογίασ αλλά και τθν πλθρότθτα των όρων που περιγράφουν. 

Θ διαδικαςία τθσ ενοποίθςθσ (Integration) ζχει ςαν ςτόχο τθν πιο γριγορθ 

ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν δθμιουργίασ μίασ οντολογίασ χρθςιμοποιϊντασ λεξιλόγιο 

από ιδθ υλοποιθμζνεσ οντολογίεσ. Θ Methodology για τθν διαδικαςία τθσ ενοποίθςθσ 

(Integration) προτείνει τα ακόλουκα: 

 Αναηιτθςθ και εφρεςθ υλοποιθμζνων οντολογιϊν που αναφζρονται ςτο 

ίδιο γνωςτικό αντικείμενο και κατά ςυνζπεια τείνουν να ζχουν το ίδιο 

εννοιολογικό μοντζλο. Αυτό μασ εξαςφαλίηει ότι οροί που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ υλοποιθμζνεσ οντολογίεσ δεν κα ζρχονται ςε 

αντίκεςθ με τουσ όρουσ τθσ υπό-ανάπτυξθσ οντολογίασ. Σε περίπτωςθ που 

δεν ταιριάηουν οι όροι των ιδθ υπαρχουςϊν οντολογιϊν με τουσ όρουσ τθσ 

υπό-ανάπτυξθ οντολογίασ είναι προτιμότερο να ξεκινιςει ο οριςμόσ τθσ και 

θ υλοποίθςθ τθσ οντολογίασ από τθν αρχι με μια ςθμαςιολογικι γλϊςςα.  

 Αφοφ επιλζξουμε τουσ όρουσ που επικυμοφμε από άλλεσ οντολογίεσ και 

εφόςον δεν διαταράςςεται θ ςυνζπεια τθσ υπό-ανάπτυξθσ οντολογίασ από 

τθν χρθςιμοποίθςθ αυτϊν των όρων, μποροφμε να προβοφμε ςτθν 

αναηιτθςθ διαφόρων μθχανιςμϊν μετατροπισ των όρων αυτϊν ςτθν 

ςθμαςιολογικι γλϊςςα που επικυμοφμε. 

Τζλοσ θ Methodology προτείνει για αυτιν τθν διαδικαςία τθν δθμιουργία ενόσ 

ζγγραφου, ςτο οποίο κα αναφζρονται τα ονόματα των οντολογιϊν που πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςουμε, τα ονόματα των όρων που κα χρθςιμοποιιςουμε από αυτζσ τισ 

οντολογίεσ ςε αντιςτοιχία με τα ονόματα των ορϊν που ζχουμε ορίςει ςτθν διαδικαςία τθσ 

ςφλλθψθσ τθσ οντολογία μασ και τα όποια κα περιγραφοφν από όρουσ άλλων οντολογιϊν.  

Στθν διαδικαςία τθσ εφαρμογισ (Implementation) κα πρζπει να πραγματοποιιςει θ 

μετατροπι των όρων που επιλεχτικαν ςτθν φάςθ τθσ ενοποίθςθσ από άλλεσ οντολογίεσ 

ςτθν ςθμαςιολογικι γλϊςςα που επικυμοφμε.  
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Θ Methodology προτείνει για αυτιν τθν φάςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ ςυντακτικοφ και 

λεκτικοφ «αναλυτι» τθσ ςθμαςιολογικισ γλϊςςα που επικυμοφμε, για τθν αποφυγι 

ςυντακτικϊν και λεκτικϊν ςφαλμάτων. Επίςθσ τθν φπαρξθ ενόσ επεξεργαςτι κείμενου ζτςι 

ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα προςκικθσ ι αλλαγισ κάποιων όρων τθσ οντολογίασ. 

Ρολφ χριςιμο είναι και θ φπαρξθ διαφόρων μθχανιςμϊν εφρεςθσ οντολογιϊν, εφρεςθσ 

όρων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υπό-ανάπτυξθ οντολογία και μθχανιςμϊν 

αξιολόγθςθσ τθσ ςθμαςιολογικισ γνϊςθσ που αναπαριςτά θ οντολογία. 

Για τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ οντολογίασ, θ Methodology προτείνει τθν 

δθμιουργία ενόσ ζγγραφου αξιολόγθςθσ από τουσ μθχανικοφσ των που αςχολικθκαν με 

τθν ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ ςτο οποίο κα πρζπει να αναφζρουν πωσ πραγματοποιικθκε θ 

αξιολόγθςθ τθσ οντολογίασ, ποιεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν, πια ςφάλματα 

προζκυψαν κατά τθν ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ αναφζροντασ τθν ενζργεια με τθν οποία 

προζκυψε ςφάλμα και  ποιεσ πιγεσ γνϊςθσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ οντολογίασ, ςυνικωσ δεν παρζχεται 

κάποιο ζγγραφο τεκμθρίωςθσ από του μθχανικοφσ που αςχολικθκαν με τθν οντολογία. 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να κακιςτά τθν διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ τθσ οντολογίασ αρκετά δφςκολθ. Θ Methodology   προτείνει μετά τθν 

ολοκλιρωςθ κάκε ςταδίου του κφκλου ηωισ μιασ οντολογίασ τθν δθμιουργία ενόσ 

ζγγραφου τεκμθρίωςθσ για το ςτάδιο αυτό. 

3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DILIGENT 
 

Θ μεκοδολογία Diligent *21+ ζχει προτακεί ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ 

ερευνθτικοφ ζργου SWAP. Θ Diligent ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει τουσ εμπειρογνϊμονεσ 

ενόσ γνωςτικοφ πεδίου (domain experts) μζςα από ζνα κατανεμθμζνο περιβάλλον, να 

ςχεδιάςουν, να αναπτφξουν και να εξελίξουν οντολογίεσ, με τθ βοικεια μιασ προςζγγιςθσ 

βαςιςμζνθσ ςτθ Θεωρία θτορικισ Δομισ (Rhetorical Structure Theory, RST). Αυτι θ 

μεκοδολογία υποκζτει ότι θ οντολογία που κα αναπτυχκεί δεν κα καλφπτει εξολοκλιρου 

όλο το εφροσ γνϊςθσ του πεδίου ςτο οποίο αναφζρεται. Αντικζτωσ, υποκζτει ότι θ 

οντολογία κα εξελιχκεί με το χρόνο και κα εφαρμοςκεί ςτισ ανάγκεσ του κάκε χριςτθ. Θ 

μεκοδολογία Diligent αποτελείται από πζντε βαςικζσ ενζργειεσ: 

 Χτίςιμο (build). Χτίςιμο τθσ αρχικισ «κοινισ» οντολογίασ ςυνεργατικά (ςε 

κατανεμθμζνο περιβάλλον) από τουσ μθχανικοφσ οντολογιϊν ςε ςυνεργαςία με 

τουσ εμπειρογνϊμονεσ του γνωςτικοφ πεδίου και τουσ χριςτεσ τθσ οντολογίασ. 

 Σοπικι διαμόρφωςθ (local adaptation). Μετά τθν ανάπτυξθ τθσ αρχικισ 

οντολογίασ, οι χριςτεσ είναι ελεφκεροι να τθν προςαρμόςουν ο κακζνασ ςτισ 

δικζσ του ανάγκεσ. Θ προςαρμογζσ και οι αλλαγζσ που ενδεχομζνωσ να κάνει 

ζνασ χριςτθσ γίνονται τοπικά, ςτο μζροσ τθσ οντολογίασ που χρθςιμοποιεί ο 

ίδιοσ και δεν του επιτρζπεται να παρζμβει ςτθν οντολογία που χρθςιμοποιοφν 

όλοι οι χριςτεσ. Θ ομάδα που ελζγχει κεντρικά τθν οντολογία ςυλλζγει 

αιτιματα για αλλαγζσ ςτθν κοινι οντολογία. 
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 Ανάλυςθ (analysis). Κατά τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ, θ ομάδα ελζγχου τθσ 

οντολογίασ, αναλφει τισ παρεμβάςεισ που ζχει κάνει ο κάκε χριςτθσ ξεχωριςτά, 

κακϊσ και τα αιτιματα για αλλαγζσ ςτθν κοινι οντολογία. Ζπειτα καταλιγουν 

ςε μία απόφαςθ για το ποιεσ από αυτζσ τισ μετατροπζσ κα εφαρμοςτοφν ςτθν 

κοινι οντολογία για να προκφψει θ νζα ζκδοςι τθσ. 

 Επανεξζταςθ (revision). Επανεξζταςθ και ενθμζρωςθ τθσ «κοινισ» οντολογίασ 

με τισ ςυλλεγμζνεσ αλλαγζσ και απαιτιςεισ των χρθςτϊν, που ςτοχεφει ςτθν 

δθμιουργία νζων εκδόςεων «κοινισ» οντολογίασ από τουσ μθχανικοφσ. Θ 

ομάδα ελζγχου πρζπει να ανακεωρεί ςυχνά τισ αλλαγζσ που γίνονται, ζτςι ϊςτε 

οι τοπικζσ οντολογίεσ να μθν απομακρυνκοφν κατά πολφ από τθν κοινι 

οντολογία. 

 

 Τοπικι ενθμζρωςθ (local update). Τοπικι ενθμζρωςθ των τοπικϊν οντολογιϊν 

των χρθςτϊν με βάςθ τθ νζα ενθμερωμζνθ ζκδοςθ «κοινισ» οντολογίασ. 

Θ διαδικαςία ξεκινά με το χτίςιμο μιασ αρχικισ οντολογίασ, τθσ «κοινισ» 

οντολογίασ, από τουσ εμπειρογνϊμονεσ του γνωςτικοφ πεδίου, τουσ χριςτεσ, τουσ 

μθχανικοφσ γνϊςθσ, και τουσ μθχανικοφσ οντολογιϊν. Στόχοσ είναι θ ανάμειξθ 

διαφορετικϊν ανκρϊπων για κατανεμθμζνθ ανάπτυξθ οντολογιϊν, δθλαδι ςυμμετοχι 

διαφορετικϊν ομάδων χρθςτϊν που ζχουν διαφορετικζσ μεταξφ τουσ ανάγκεσ και ςκοποφσ, 

και που ςυνικωσ δεν βρίςκονται ςτο ίδιο μζροσ. 

Στθν εικόνα 3.3 παρουςιάηουμε γραφικά  τισ ενζργειεσ που περιλαμβάνει θ 

μεκοδολογία Diligent που αναφζραμε παραπάνω.  
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Εικόνα 3.3 -  Κφριεσ ενζργειεσ τθσ μεκοδολογίασ Diligent 
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4 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ 
 

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο παρουςιάςαμε μερικζσ από τισ κυριότερεσ μεκοδολογίεσ 

που ζχουν προτακεί και υιοκετθκεί από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα για τθν περιγραφι και 

τθν ανάπτυξθ οντολογιϊν. Στισ μεκοδολογίεσ αυτζσ δεν γίνεται καμία αναφορά για το πϊσ 

μπορεί να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ αςάφειασ που μπορεί να παρουςιάηει κάποιοσ 

ορόσ τθσ οντολογίασ. Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει ο όροσ «Αςαφισ Οντολογία»  

δθμιουργικθκε από τθν ανάγκθ για τθν εξάλειψθ του προβλιματοσ τθσ αςάφειασ που 

παρουςιάηεται κατά τθν αναπαράςταςθ γνϊςθσ ςτον ςθμαςιολογικό ιςτό και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ οντολογίεσ, αντιμετωπίηοντασ το πρόβλθμα αυτό με τθν χριςθ τθσ κεωρίασ των 

αςαφϊν ςυνόλων.  

Αυτό ςτο οποίο κα πρζπει να επικεντρωκεί περιςςότερο θ επιςτθμονικι κοινότθτα 

που αςχολείται με τισ οντολογίεσ είναι θ ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν περιγραφισ αςαφϊν 

οντολογιϊν, οι οποίεσ κα εξαςφαλίηουν τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ αςαφϊν 

οντολογιϊν αλλά και κα πιςτοποιοφςουν  τθν ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ. Μία 

μεκοδολογία περιγραφισ αςαφϊν οντολογιϊν κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα εξισ: 

 Αρχικά, κα πρζπει οι μθχανικοί οντολογιϊν και οι εμπειρογνϊμονεσ τθσ 

γνωςτικισ περιοχισ ςτθν οποία αναφζρεται θ οντολογία, να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν με εφκολο και ορκό τρόπο τα ςτοιχεία τθσ οντολογίασ τα οποία 

παρουςιάηουν αςάφεια.  

 Οι μθχανικοί οντολογιϊν κα πρζπει να αποφαςίηουν ποια είναι τα κατάλλθλα 

αςαφι ςτοιχειά (Fuzzy Elements) για τθν περιγραφι τθσ γνϊςθσ. 

 Οι εμπειρογνϊμονεσ τθσ γνωςτικισ περιοχισ που αναφζρεται θ οντολογία, κα 

πρζπει να μποροφν να αποφαςίηουν κατά προςζγγιςθ αρχικά για τον βακμό 

ςυμμζτοχθσ ενόσ ςτοιχείου ςε ζνα αςαφζσ ςφνολο και ςτθν ςυνεχεία να 

ορίηουν το βακμό ςυμμετοχισ ενόσ ςτοιχείου ανάλογα με το ςενάριο χριςθσ 

τθσ οντολογίασ, με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια. 

 Τζλοσ, κα πρζπει θ οντολογία που παράγεται να είναι επαναχρθςιμοποιιςιμθ, 

ο διαμοιραςμόσ να είναι εφικτόσ και ςτα ςτοιχεία ςτα οποία 

πραγματοποιικθκε αςαφοποίθςθ να είναι καλά οριςμζνα  και κοινϊσ 

αποδεκτά. 

Ραραπάνω κάναμε λόγο για τθν φπαρξθ αςαφϊν ςτοιχείων (Fuzzy Elements) ςε μία 

αςαφι οντολογία, χωρίσ όμωσ να περιγράψουμε ποια είναι τα ςτοιχεία αυτά. Ζτςι, ςτθν 

ςυνεχεία για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ, κα πραγματοποιθκεί μια ςυνοπτικι 

περιγραφι των κφριων αςαφϊν ςτοιχείων μιασ αςαφισ οντολογίασ κακϊσ και μία 

περιγραφι για τα είδθ αςάφειασ που μπορεί να παρουςιάηει μια αςαφισ οντολογία. Τζλοσ 

κα γίνει μια λεπτομερισ αναφορά για τθν μεκοδολογία περιγραφισ αςάφειασ ςε μία 

οντολογία τθν «IKARUS - Onto»[22], ςτθν οποία βαςιςτικαμε για τθν δθμιουργία τθσ 

διαδικτυακισ πλατφόρμασ  «wbGraphFuzzyOnto».   
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4.1 ΕΙΔΘ ΑΣΑΦΕΙΑΣ  
 

Θ επιςτθμονικι κοινότθτα ζχει ορίςει δυο βαςικά είδθ αςάφειασ*22+: 

 Degree-Vagueness. Μία ιδιότθτα παρουςιάηει degree-vagueness λόγω τθσ μθ 

φπαρξθσ ακριβϊν ορίων ςχετικά με ζνα μζγεκοσ. Για παράδειγμα για τθν 

ιδιότθτα ψθλόσ για μία ομάδα καλακοςφαίριςθσ δεν υπάρχουν ακριβι όρια για 

το μζγεκοσ φψοσ. Δθλαδι μεταξφ ποιον διαςτάςεων φψουσ  μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ζνα παίχτθσ καλακοςφαίριςθσ ψθλόσ. Θα πρζπει να επιςθμανκεί 

ότι μία ιδιότθτα μπορεί να παρουςιάηει degree-vagueness για περιςςότερα από 

ζνα μεγζκθ. 

 Combinatory-Vagueness. Μία ιδιότθτα παρουςιάηει combinatory-vagueness 

από τθν φπαρξθ πολλϊν ιδιοτιτων που χαρακτθρίηουν μια ζννοια ςτθν οποία 

αναφζρονται χωρίσ όμωσ να υπάρχει μία ςαφισ διάκριςθ μεταξφ των ιδιοτιτων 

αυτϊν που να χαρακτθρίηουν τθν ζννοια ςτθν οποία αναφζρονται μεμονωμζνα. 

Για παράδειγμα για τθν ζννοια κρθςκεία υπάρχουν αρκετζσ ιδιότθτεσ τθν οποία 

τθν χαρακτθρίηουν (π.χ. πίςτθ ςε υπερφυςικά όντα, τελετουργικζσ πράξεισ), δεν 

υπάρχει όμωσ μια ςαφισ διάκριςθ θ οποία  να μασ δείχνει ςε τι βακμό μία 

ιδιότθτα είναι ςε κζςθ να χαρακτθριςτεί ωσ κρθςκεία.   

Στο ςθμείο είναι πολφ ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι δεν κα πρζπει να ςυγχζεται ο 

όροσ τθσ αςάφειασ με τουσ όρουσ τθσ αβεβαιότθτασ και τθσ ανακρίβειασ κακϊσ επίςθσ και 

οι τιμζσ των βακμϊν ςυμμετοχισ ενόσ ςτοιχείου όπωσ ζχουμε ιδθ τονίςει και ςτο κεφάλαιο 

2.5.1 ποικίλουν ανάλογα με το ςενάριο χριςθσ και με το περιβάλλον εφαρμογισ. 

4.2 ΑΣΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα βαςικά ςτοιχεία μιασ αςαφισ οντολογίασ είναι παρόμοια με τα ςτοιχεία μιασ 

ςυμβατικισ οντολογίασ (π.χ. Κλάςεισ, Στιγμιότυπα, Σχζςεισ, Ιδιότθτεσ) με τθν μονι διάφορα 

ότι επιτρζπουν τθν ζκφραςθ βακμϊν ςυμμετοχισ για τθν αςαφοποίθςθ των όρων τθσ 

πλθροφορίασ  που περιεχοφν αςάφεια. Ραρακάτω παρουςιάηουμε τα βαςικά ςτοιχεία που 

περιλαμβάνει μιασ αςαφισ οντολογίασ, όπωσ αυτά προτακικαν από τθν μεκοδολογία 

IKARUS - Onto: 

 Αςαφείσ Ζννοιεσ (Fuzzy Concepts). Μία ζννοια κεωρείται αςαφισ αν τα 

ςτιγμιότυπα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ ανικουν ςτθν ζννοια αυτιν ωσ προσ 

κάποιο βακμό.  Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε ότι ζχουμε τθν ζννοια «ψθλόσ 

άνκρωποσ» που θ ςυγκεκριμζνθ ζννοια περιζχει αςάφεια (ο ορόσ ψθλόσ είναι 

αςαφισ) τότε κα μποροφςαμε να είχαμε τθν εξισ πρόταςθ: Ο άνκρωποσ y 

αποτελεί ςτιγμιότυπο τθσ ζννοιασ (ι κλάςθσ)  ψθλόσ άνκρωποσ ςε βακμό 0,7. 

 Αςαφείσ χζςεισ (Fuzzy Relations). Μία  αςαφισ ςχζςθ ςε μία πρόταςθ 

αντιςτοιχεί ςτθν ιδιότθτα τθσ πρόταςθσ οποφ ςυνδζει δυο ςτιγμιότυπα κάποιων 

κλάςεων και  δθλϊνει ςε πιο βακμό θ πρόταςθ αυτι είναι αλθκισ. Ζτςι, για 
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παράδειγμα θ ςχζςθ «είναι ειδικόσ» είναι αςαφισ ςχζςθ  διότι περιζχει τον όρο 

ειδικόσ και κα μποροφςαμε να ορίςουμε τθν εξισ πρόταςθ: «Ο άνκρωποσ ψ 

είναι ειδικόσ ςτον τομζα ψθφιακά ςυςτιματα ςε βακμό 0,7 ». Με τθν πρόταςθ 

αυτι δθλϊνουμε ςε πιο βακμό ο άνκρωποσ ψ είναι ειδικόσ ςτον τομζα 

ψθφιακά ςυςτιματα. 

 Αςαφείσ Ιδιότθτεσ (Fuzzy Attributes). Μία αςαφισ ιδιότθτα διακατζχει τον ίδιο 

ρόλο με μία αςαφισ ςχζςθ ςε μία πρόταςθ με τθν μόνθ διαφορά ότι ςυνδζει 

ζνα ςτιγμιότυπο μια κλάςθσ με ζνα λεκτικό. 

 Αςαφείσ Σφποι Δεδομζνων (Fuzzy Datatypes). Ζνασ αςαφισ τφποσ δεδομζνων 

αντιςτοιχεί ςε ζνα ςφνολο αςαφϊν λεκτικϊν όρων που αποτελοφν τισ τιμζσ των 

ιδιοτιτων ςε μια οντολογία. Ουςιαςτικά πρόκειται για μία λεκτικι 

αναπαράςταςθ των τιμϊν μιασ ιδιότθτασ όπωσ είχαμε αναφζρει και ςτο 

κεφάλαιο 2.5.1 οποφ μια τιμι μιασ ιδιότθτασ ανικει ςε μια περιοχι τιμϊν που 

αντιςτοιχεί ςε κάποιο λεκτικό όρο ωσ προσ κάποιο βακμό. 

4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ IKARUS-ONTO 
 

Θ μεκοδολογία IKARUS-Onto[22] ζχει ςαν κφριο ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

ανάπτυξθσ αςαφϊν οντολογιϊν εξαςφαλίηοντασ όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που 

αναφζραμε παραπάνω και κα πρζπει να διζπουν μια μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ αςαφϊν 

οντολογιϊν. 

Θ IKARUS-Onto ορίηει ζνα ςφνολο από ςυγκεκριμζνα βιματα και κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν για τθν απόδοςθ τθσ αςάφειασ με τθν μορφι 

αςαφϊν χαρακτθριςτικϊν.  Θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία δεν εςτιάηει ςτθν δομι μιασ 

αςαφισ οντολογίασ αλλά ςτθν διαδικαςία που κα πρζπει να ακολουκθκεί για τθν επίτευξθ 

τθσ αςαφοποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ οντολογίασ οποφ απαιτείται, με τθν μζγιςτθ δυνατι 

ακρίβεια. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι IKARUS-Onto είναι μία μεκοδολογία κυρίωσ για τθν 

μετατροπι μιασ ςυμβατικισ (crisp) οντολογίασ ςε  μια αςαφι οντολογία για αυτό και 

προαπαιτεί τθν φπαρξθ μιασ ςυμβατικισ οντολογίασ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμβατικισ 

οντολογίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε μεκοδολογία περιγραφισ ςυμβατικϊν 

οντολογιϊν, που ζχει προτακεί από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα που αςχολείται με τισ 

οντολογίεσ. 

 Συνιςτάται αυτι θ προςζγγιςθ  δθλαδι τθσ προχπόκεςθσ φπαρξθσ μιασ ςυμβατικισ 

οντολογίασ διότι: 

 Είναι πιο εφκολο για τουσ μθχανικοφσ οντολογιϊν και για τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ να αναγνωρίςουν τθν 

πλθροφορία που παρουςιάηει αςάφεια όταν αυτι ζχει μοντελοποιθκεί και 

δομθκεί με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

 Σε πολλζσ ςυμβατικζσ οντολογίεσ το τμιμα τθσ οντολογίασ που παρουςιάηει 

αςάφεια αποτελεί ξεχωριςτό μζροσ τθσ οντολογίασ. Αυτι θ προςζγγιςθ δίνει 
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τθν δυνατότθτα ςτουσ μθχανικοφσ οντολογιϊν να ανακζςουν ο αςαφζσ τμιμα 

τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ αςαφϊν οντολογιϊν ςτουσ ειδικοφσ 

(εμπειρογνϊμονεσ)  τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ, οι οποίοι δεν είναι 

εξοικειωμζνοι με τισ ςυμβατικζσ μεκοδολογίεσ περιγραφισ οντολογιϊν. 

Στθν εικόνα 4.1 παρουςιάηουμε τα κφρια ςταδία τθσ μεκοδολογίασ IKARUS-Onto και 

τα οποία αναλφουμε ςτθν ςυνζχεια.  

 

Εικόνα 4.1- ταδία Ανάπτυξθσ Μεκοδολογίασ IKARUS-Onto 
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4.3.1 ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΥΠΑΡΞΘ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΑΑΦΟΠΟΙΘΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο οι μθχανικοί οντολογιϊν κα πρζπει να βεβαιωκοφν 

αρχικά για τθν αναγκαιότθτα αςαφοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ που περιγράφεται ςτθν ςυμβατικι 

οντολογία, λαμβάνοντασ υπόψθ το περιβάλλον εφαρμογισ αλλά και τα προτεινόμενα 

ςενάρια χριςθσ.  

Μόλισ οι μθχανικοί βεβαιωκοφν για τθν ανάγκθ αςαφοποίθςθσ κάποιων ςτοιχείων 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ περιοχισ, κα πρζπει ςτθν ςυνζχεια να προβοφν ςτθν 

αναγνϊριςθ των ςτοιχείων αυτϊν. Συγκεκριμζνα θ διαδικαςία που ακλουκείτε ςε αυτό το 

ςτάδιο είναι θ εξισ: 

 Αναγνϊριςθ Αςαφϊν Εννοιϊν. Μία ζννοια μπορεί να κεωρθκεί αςαφισ, αν 

υπάρχουν ςτιγμιότυπα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ δεδομζνου τθσ γνωςτικισ 

περιοχισ και του ςεναρίου χριςθσ τθσ οντολογίασ και δεν είναι ξεκάκαρο αν τα 

ςτιγμιότυπα αυτά ανικουν εξολοκλιρου ςτθν ζννοια αυτι ι όχι. Αρχικά 

υποψιφιεσ αςαφείσ ζννοιεσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν οι ζννοιεσ που 

δθλϊνουν κάποια κατάςταςθ κακϊσ και οι ζννοιεσ, όπου τα ςτιγμιότυπα τουσ 

αντικατοπτρίηουν ποιοτικζσ καταςτάςεισ (π.χ. ψθλόσ, κοντόσ). 

 Αναγνϊριςθ Αςαφϊν χζςεων και Ιδιοτιτων. Μία ςχζςθ(θ ιδιότθτα που 

ςυνδζει δυο ςτιγμιότυπα ςε μία ςθμαςιολογικι πρόταςθ)  ι μία ιδιότθτα (θ 

ιδιότθτα που ςυνδζει ζνα ςτιγμιότυπο και ζναν λεκτικό ορό ςε μία 

ςθμαςιολογικι πρόταςθ) μποροφν να χαρακτθριςτοφν αςαφείσ, αν δεδομζνου 

του ςεναρίου χριςθσ τθσ οντολογίασ αλλά και τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ 

περιοχισ ςτθν οποία αναφζρεται θ οντολογία, υπάρχουν αμφιβολίεσ το κατά 

ποςό  αλθκισ είναι θ ςθμαςιολογικι πρόταςθ.   

  Αναγνϊριςθ των  Αςαφϊν Όρων μιασ Ιδιότθτασ. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ των λεκτικϊν όρων που αποτελοφν τιμζσ ςε μία 

αςαφι ιδιότθτα.  

Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο δεν απαιτείται μία λεπτομερισ ανάλυςθ των αςαφϊν ςτοιχείων 

τθσ ςυμβατικισ οντολογίασ ωσ προσ τθν αςάφεια που παρουςιάηουν, απλϊσ απαιτείται θ 

αναγνϊριςθ όλων των ςτοιχείων που ςυντελοφν ςτθν φπαρξθ αςάφειασ ςτθν ςυμβατικι 

οντολογία. 

4.3.2 ΟΡΙΜΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΑΦΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο τθσ μεκοδολογίασ περιλαμβάνει μία λεπτομερισ 

περιγραφι τθσ αςαφισ γνϊςθσ για τα ςτοιχεία που αναγνωριςτικαν ςτο προθγοφμενο 

ςτάδιο και   τθν απόδοςθ τουσ με όρουσ αςαφϊν ςτοιχείων  όπωσ περιγράψαμε ςτθν αρχι 

του κεφαλαίου. Σε αυτό το ςτάδιο πραγματοποιείται ουςιαςτικά θ αςαφοποίθςθ τθσ 

οντολογίασ. Κφριοσ ςτόχοσ αυτοφ ςταδίου είναι ότι τα αςαφι ςτοιχεία που κα προκφψουν  

να είναι καλά οριςμζνα και να επιτρζπουν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ κακϊσ και των 
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διαμοιραςμό τουσ. Σθμαντικό είναι επίςθσ οι αςαφείσ βακμοί (αντίςτοιχοι των βακμϊν 

ςυμμετοχισ που αναφζραμε ςτο κεφάλαιο 2.5.1 ςτα αςαφι ςφνολα) για τα αςαφι ςτοιχεία 

ςτα οποία αναφζρονται να ζχουν οριςτεί κατά προςζγγιςθ με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια. 

Για τθ επίτευξθ όλων των παραπάνω ςτόχων που αναφζραμε, θ IKARUS-Onto 

προτείνει μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Αρχικά προτείνει θ διαδικαςία να ξεκινιςει με τθν 

περιγραφι των ιδιοτιτων και ςχζςεων τθσ ςυμβατικισ οντολογία που παρουςιάηουν 

αςάφεια και επιλζξαμε ςτο προθγοφμενο βιμα. Αυτι διαδικαςία περιλαμβάνει τισ εξισ 

ενζργειεσ με τθν εξισ ςειρά: 

 Ο προςδιοριςμόσ για κάκε ςχζςθ και ιδιότθτα του είδουσ αςάφειασ 

(degree-vagueness, combinatory-vagueness) που παρουςιάηει κάκε 

ςτοιχείο και εξαιτίασ ποιου μεγζκουσ. 

 Στθν ςυνζχεια κα πρζπει να πραγματοποιθκεί μια πιο λεπτομερισ 

περιγραφι για το είδοσ τθσ αςάφειασ κάκε ςτοιχείου που ορίςαμε 

παραπάνω, ςυνάρτθςθ των μεγεκϊν που οφείλεται θ αςάφεια. Αν ζνα 

ςτοιχείο παρουςιάηει degree-vagueness εξαιτίασ πολλϊν μεγεκϊν κα 

πρζπει να περιγραφεί θ αςάφεια που παρουςιάηει ζνα ςτοιχείο για το κάκε 

μζγεκοσ ςτο οποίο οφείλεται θ αςάφεια. 

 Ακλουκεί, ο προςδιοριςμόσ τθσ ερμθνείασ ςχετικά με τον βακμό αςάφειασ 

που ςυνδζει δυο ςτιγμιότυπα ι ζνα ςτιγμιότυπο και ζναν γλωςςικό όρο. 

 Τζλοσ, οριςμόσ των βακμϊν αςάφειασ για τα ςυςχετιηόμενα ςτιγμιότυπα 

μιασ ςχζςθσ ι ο οριςμόσ των βακμϊν αςάφειασ ενόσ ςτιγμιότυπου και ενόσ 

λεκτικοφ μιασ ιδιότθτασ. Οι βακμοί κα πρζπει να οριςτοφν κατά προςζγγιςθ 

με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια. 

Θ περιγραφι του είδουσ τθσ αςάφειασ κάκε ςτοιχείου(ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ ςχζςθσ ι ιδιότθτασ) αλλά και τθσ ερμθνεία των βακμϊν αςάφειασ μεταξφ των 

εμπλεκόμενων μερϊν ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αςαφισ γνϊςθσ και 

παρζχεται ζτςι θ δυνατότθτα ςτουσ εμπειρογνϊμονεσ να ορίςουν τουσ βακμοφσ αςάφειασ 

με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Στθν ςυνζχεια παρακζτουμε ζνα παράδειγμα για τθν αςαφι 

ιδιότθτα «είναι ειδικόσ». Ζςτω ότι ζχουμε τθν ακόλουκθ πρόταςθ «Ο άνκρωποσ ψ είναι 

ειδικόσ ςτον τομζα ψθφιακά ςυςτιματα» θ οποία παρουςιάηει αςάφεια. 

 Attribute Vagueness Nature Degree Interpretation 

είναι ειδικόσ Degree-vagueness εξαιτίασ του 

μεγζκουσ ειδικόσ 

ε τι βακμό είναι ειδικόσ ο 

άνκρωποσ ψ με τον τομζα 

ψθφιακά ςυςτιματα. 
Ρίνακασ 4.1 – Ρεριγραφι αςαφισ ιδιότθτασ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ περιγραφισ των αςαφϊν ςχζςεων και ιδιοτιτων 

ακολουκεί θ περιγραφι των αςαφϊν τφπων δεδομζνων (fuzzy datatypes).  Θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ: 
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 Τθν αναγνϊριςθ όλων των αςαφϊν ιδιοτιτων οποφ οι τιμζσ τουσ αποδίδονται 

μζςω αςαφϊν λεκτικϊν ορϊν. 

 Μετά τθν αναγνϊριςθ των ορϊν αυτϊν πραγματοποιείται θ ομαδοποίθςθ τουσ 

αν ιδιότθτα ςτθν οποία αναφζρονται. 

 Ορίηουμε για το κάκε γλωςςικό όρο για τθν ιδιότθτα ςτθν οποία αναφζρονται 

ζνα ςφνολο τιμϊν από το οποίο κα προκφψει και ο βακμόσ ςυμμετοχισ μιασ 

τιμισ  χ ςε ζνα αςαφζσ ςφνολο. 

Είναι πολφ ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι ζνασ αςαφζσ όροσ μπορεί να αποτελεί 

τιμι ςε περιςςότερεσ από μία ιδιότθτεσ. Θ παραπάνω διαδικαςία είναι εφάμιλλθ τθσ 

διαδικαςίασ αςαφοποίθςθσ για τθν γλωςςικι μεταβλθτι (ςτθν περίπτωςθ μασ ιδιότθτα) 

«Απόδοςθ Μθχανισ» που περιγράψαμε ςτο κεφάλαιο 2.5.1.  

 

Εικόνα 4.2 - Διάγραμμα γλωςςικισ μεταβλθτισ «Απόδοςθσ Μθχανισ» 

Αυτό το ςτάδιο τθσ μεκοδολογίασ ολοκλθρϊνεται με τον οριςμό των αςαφϊν εννοιϊν 

(fuzzy concepts). Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι εφάμιλλθ τθσ διαδικαςίασ 

περιγραφισ αςαφϊν ςχζςεων και ιδιοτιτων με μία βαςικι διάφορα όμωσ.    Ρολλζσ φορζσ 

ζνα ςτιγμιότυπό μίασ ζννοιασ οφείλει τθν αςάφεια του εξαιτίασ κάποιασ αςαφισ ςχζςθσ ι 

ιδιότθτασ  ι εξαιτίασ κάποιου αςαφι λεκτικοφ οροφ, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο οριςμόσ 

και θ περιγραφι των αςαφϊν εννοιϊν προκφπτει από το ςτοιχείο που περιζχει τθν 

αςάφεια. Θ διαδικαςία περιγραφισ των αςαφϊν εννοιϊν περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ: 

 Τθν αναγνϊριςι όλων των εννοιϊν τθσ ςυμβατικισ οντολογίασ οι οποίεσ 

παρουςιάηουν αςάφεια, ςυμφωνά με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του πρϊτου 

ςταδίου. 
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 Τθν εξακρίβωςθ αν θ αςάφεια για ζνα ςτιγμιότυπο μιασ ζννοιασ οφείλεται ςε 

κάποιο άλλο ςτοιχείο όπωσ αναφζραμε παραπάνω. 

 Σε περίπτωςθ που θ αςάφεια δεν προκφπτει από κάποιο άλλο ςτοιχείο , κα 

πρζπει να ακολουκθκοφν τα ιδία βιματα που αναφζραμε ςτισ περιπτϊςεισ των 

αςαφϊν ςχζςεων και ιδιοτιτων.   

4.3.3 ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΣΩΝ ΑΑΦΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΘΜΑΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΑΦΘ ΓΛΩΑ 
 

Σε αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςία ανάπτυξθσ αςαφϊν οντολογιϊν, 

πραγματοποιείται θ περιγραφι με μία  ςθμαςιολογικι γλϊςςα περιγραφισ αςάφειασ, των 

αςαφϊν ςτοιχείων που πρόεκυψαν ςτο προθγοφμενο βιμα. Θ επιλογι τθσ γλϊςςα που κα 

χρθςιμοποιιςουμε για να περιγράψουμε τα αςαφι ςτοιχεία διαφζρει ανάλογα με τισ 

χαρακτθριςτικά των αςαφϊν ςτοιχείων. Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να ζχει 

πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε γλϊςςασ ϊςτε να μθν 

παρουςιαςτεί κάποια αδυναμία ςτθν αναπαράςταςθ τθσ αςαφισ γνϊςθσ.  Συγκεκριμζνα 

κα πρζπει να δοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτα αςαφι χαρακτθριςτικά (fuzzy elements) τα οποία 

υποςτθρίηει μια ςθμαςιολογικι γλϊςςα κακϊσ επίςθσ και ςτισ αςαφείσ πράξεισ (π.χ. 

ςυνεπαγωγι) που κα πρζπει να υποςτθρίηονται από μία ςθμαςιολογικι γλϊςςα. 

Εν κατακλείδι, το ςυμπζραςμά που προκφπτει από τθν παραπάνω παράγραφο, ότι 

ανάλογα με τθν γνωςτικι περιοχι ςτθν οποία αναφζρεται μία οντολογία ςε ςυνδυαςμό 

πάντα με προτεινόμενο ςενάριο χριςθσ, μια ςθμαςιολογικι γλϊςςα κα είναι 

καταλλθλότερθ για τθν αναπαράςταςθ αςαφισ γνϊςθσ ςε ςχζςθ με κάποια άλλθ.  

4.3.4 ΖΛΕΓΧΟ ΕΓΚΤΡΟΣΘΣΑ ΑΑΦΘ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ  ανάπτυξι τθσ οντολογίασ, κα πρζπει να εκτελεςτεί μία 

διαδικαςία ζλεγχου τθσ εγκυρότθτασ τθσ αςαφισ οντολογίασ θ  οποία να εξαςφαλίηει ότι 

αναπαραςτάκθκε θ αςαφισ γνϊςθσ με ορκό τρόπο. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά  που κα 

πρζπει να διζπουν μία αςαφι οντολογία είναι τα ακόλουκα: 

 Εγκυρότθτα. Μια οντολογία χαρακτθρίηεται ζγκυρθ αν ζχει πραγματοποιθκεί 

αςαφοποίθςθ μόνο ςτα ςτοιχεία που παρουςιάηουν αςάφεια και όχι ςε αλλά 

ςτοιχεία. 

 Ακρίβεια. Μία αςαφισ οντολογία κεωρείται ακριβισ αν οι βακμοί αςάφειασ 

των αςαφϊν ςτοιχείων μιασ οντολογίασ, ζχουν αποδοκεί με τθν μζγιςτθ δυνατι 

ακρίβεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν γνωςτικι περιοχι ςτθν οποία αναφζρονται 

και τα προτεινόμενα ςενάρια χριςθσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ςτουσ βακμοφσ 

αςάφειασ κα πρζπει να ζχουν εκχωρθκεί ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ, αλλά ότι δεν κα 

πρζπει να ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν γνωςτικι περιοχι ςτθν οποία 

αναφζρονται. Για παράδειγμα θ πρόταςθ «Ο Μπιλ Γκζιτσ είναι πλοφςιοσ ςε 

βακμό 0,1 » είναι ανακριβισ. 
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 Πλθρότθτα. Μια αςαφισ οντολογία χαρακτθρίηεται πλιρθσ, αν ζχουν 

αςαφοποιθκεί όλοι οι όροι τθσ ςυμβατικισ οντολογίασ που περιείχαν αςάφεια 

για τθν γνωςτικι περιοχι που αναφζρεται θ οντολογία και βάςθ των 

προτεινόμενων ςεναρίων χριςθσ. 

 υνζπεια. Συνεπισ χαρακτθρίηεται μία οντολογία που δεν περιζχει 

αντικρουόμενεσ  ερμθνείεσ για τουσ βακμοφσ αςάφειασ των αςαφϊν ςτοιχείων 

που αναφζρονται ςτθν ιδία αςαφι γνϊςθ και  εξάγουν προφανϊσ λανκαςμζνα 

ςυμπεράςματα. Οι προτάςεισ «Ο άνκρωποσ ψ είναι λευκόσ ςε βακμό 0,2» και 

«Ο άνκρωποσ ψ ζχει λευκό δζρμα ςε βακμό 0,9» είναι αντικρουόμενεσ.  
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5 ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 
 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

δυνατότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςε κάκε χριςτθ. Σκοπόσ του λοιπόν, 

είναι ο προςδιοριςμόσ των υπθρεςιϊν αυτϊν αλλά και των δυνατοτιτων κάκε χριςτθ. 

5.1 ΟΙΣΜΟΙ 
 

 Μθχανικοί Αςαφϊν Οντολογιϊν. Με τον όρο «Μθχανικοί Αςαφϊν Οντολογιϊν» 

αναφερόμαςτε ςτθν ομάδα χρθςτϊν οι οποίοι είναι προγραμματιςτζσ – μθχανικοί 

λογιςμικοφ και ειδικοί ςτθν ανάπτυξθ και περιγραφι οντολογιϊν. Επίςθσ εκτόσ από 

τθν περιγραφι οντολογιϊν είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία που 

αναπαριςτοφν αςαφι γνϊςθ ςε μία οντολογία. 

 Ειδικοί (Εμπειρογνϊμονεσ) Γνωςτικισ Περιοχισ. Με τον όρο «Ειδικοί γνωςτικισ 

περιοχισ» αναφερόμαςτε ςτθν ομάδα χρθςτϊν θ οποία κατζχει τθν απαιτοφμενθ 

γνϊςθ που αφορά μια γνωςτικι περιοχι. Συγκεκριμζνα για τθν ανάπτυξθ μιασ 

οντολογίασ, δεδομζνου ενόσ ςυγκεκριμζνου ςεναρίου χριςθσ, των χρθςτϊν που 

ςυμμετζχουν και λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ μεταβλθτζσ που είναι άρρθκτα 

ςυνδεμζνεσ με το ςυγκεκριμζνο ςενάριο χριςθσ μια γνωςτικισ περιοχισ, είναι 

αυτοί που μποροφν αποδϊςουν κατά προςζγγιςθ και με τθν μεγίςτθ δυνατι 

ακρίβεια τουσ βακμοφσ αςάφειασ ενόσ ςτοιχείου.      

 Vagueness Nature. Με τον ςυγκεκριμζνο όρο αναφερόμαςτε ςτθν περιγραφι του 

είδουσ τθσ αςάφειασ (Degree-Vagueness ι Combinatory- Vagueness) που μπορεί να 

υπάρχει ςτθν απόδοςθ μιασ πλθροφορίασ εξαιτίασ ενόσ ςυγκειμζνου μεγζκουσ. 

Αποτελεί ζνα είδοσ ςχολίων για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αςάφειασ. 

 Degree Interpretation. Με τον ςυγκεκριμζνο όρο αναφερόμαςτε ςε μια πιο 

λεπτομερισ περιγραφι –επεξιγθςθ των βακμϊν αςάφειασ και των εμπλεκόμενων 

μερϊν. Ουςιαςτικά πρόκειται για μια καταγραφι των εμπλεκόμενων μερϊν που 

ςυμβάλουν ςτθν φπαρξθ αςάφειασ ςε μία πρόταςθ, δθλαδι του μεγζκουσ που 

οφείλεται  θ φπαρξθ τθσ αςάφειασ, και των ςτιγμιότυπων μια κλάςθσ που 

ςυμμετζχουν ςτθν πρόταςθ ι των λεκτικϊν που ζχουν τον ρόλο ενόσ αντικείμενου 

ςε μία πρόταςθ. Αποτελεί όπωσ και ςτθν παραπάνω περίπτωςθ ζνασ είδοσ ςχολίων 

για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αςάφειασ και με απϊτερο ςτόχο τθν ςυμβολι ςε 

μία πιο ακριβζςτερθ απόδοςθ των βακμϊν αςάφειασ.  

5.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
 

Στθν παροφςα ενότθτα κα προςδιορίςουμε τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ πλατφόρμασ 

«wbGraphFuzzyOnto» που αναπτφχκθκε, ανάλογα με τθν ομάδα χρθςτϊν ςτθν οποία 

απευκφνεται. 
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Ρριν πραγματοποιθκεί αναλυτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε 

κάκε ομάδα χρθςτϊν και για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ, κρίνεται 

απαραίτθτο να δοκοφν κάποιεσ επιςθμάνςεισ όςο αφορά τον τρόπο λειτουργίασ τθσ 

πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto». 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, θ πλατφόρμα αςαφοποίθςθσ που αναπτφχκθκε, 

βαςίηεται ςτθν μεκοδολογία «IKARUS-Onto» και ςυγκεκριμζνα ςτα βιματα που 

περιγράφονται ςτα κεφάλαια  4.3.1 (Απόδειξθ Φπαρξθσ Αναγκαιότθτασ Αςαφοποίθςθσ 

Στοιχείων)  και 4.3.2 (Οριςμόσ – Ρεριγραφι Αςαφϊν Στοιχείων τθσ Οντολογίασ). Στόχοσ τθσ 

λοιπόν είναι, θ εφρεςθ όλων των κυρίων ςτοιχείων που απαρτίηουν μία οντολογία 

(ςτιγμιότυπα εννοιϊν, ςχζςεισ, ιδιότθτεσ και λεκτικά) που αποδίδουν αςαφι γνϊςθ και να 

αποδοκοφν τα ςτοιχεία αυτά με όρουσ αςαφϊν ςτοιχείων(Fuzzy Elements).  

Στθν ςυνζχεια ακολουκοφν οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ πλατφόρμασ ανά ομάδα 

χρθςτϊν και με τα αντίςτοιχα διαγράμματα περιπτϊςεων χριςθσ (Use Cases): 

Ομάδα χρθςτϊν: Μθχανικοί Οντολογιϊν 

 Επικφρωςθ τθσ ορκισ και ζγκυρθσ ςφνταξθσ μιασ  ςυμβατικισ οντολογίασ 

υλοποιθμζνθσ ςε RDF ςθμαςιολογικι γλϊςςα. 

 Απεικόνιςθ του RDF κϊδικα ςε μορφι RDF γράφου ενςωματϊνοντασ τθν 

κατάλλθλθ διαδραςτικότθτα.   

 Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και επιλογισ των ςτιγμιότυπων μιασ ζννοιασ(κλάςθσ) 

που αποδίδουν αςαφι γνϊςθ.   

 Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και επιλογισ των ςχζςεων, όπου μαηί με τα 

εμπλεκόμενα ςτοιχεία(ςτιγμιότυπα εννοιϊν)  ςε μια ςθμαςιολογικι πρόταςθ 

αποδίδουν αςαφι γνϊςθ. 

 Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και επιλογισ των ιδιοτιτων και λεκτικϊν  μιασ 

ςθμαςιολογικισ πρόταςθσ. Ζνα λεκτικό ςε μία πρόταςθ όπωσ ζχουμε ιδθ 

αναφζρει αποτελεί τιμι τθσ ιδιότθτασ και το ςυγκεκριμζνο λεκτικό αναπαριςτά 

αςαφι γνϊςθ. 

 Ρεριγραφι του «Vagueness Nature» για μια αςαφι ςχζςθ. 

 Ρεριγραφι  του «Vagueness Nature» για μια αςαφι ζννοια. 

 Εμφάνιςθ γραφικοφ διαγράμματοσ αναπαράςταςθσ των κακοριςμζνων 

ορίων(πεδίο τιμϊν)  ενόσ λεκτικοφ που αναπαριςτά αςαφι γνϊςθ για μια 

ιδιότθτα, αλλά και ςυνολικι αναπαράςταςθ όλων των  λεκτικϊν που 

αναπαριςτοφν αςαφι γνϊςθ και αποτελοφν τιμζσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ 

ιδιότθτασ. 

 Δυνατότθτα περιγραφισ του «Degree Interpretation» για μία αςαφι ςχζςθ και 

των εμπλεκόμενων ςτιγμιότυπων μιασ ζννοιασ ι και περιςςότερων εννοιϊν. 
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 Δυνατότθτα περιγραφισ του «Degree Interpretation» για μία ζννοια και των 

ςτιγμιότυπων αυτισ τθσ ζννοιασ. 

 Εξαγωγι του RDF κϊδικα και όλων των επίλογων και των πλθροφοριϊν που 

ζχουν πραγματοποιθκεί και οριςτεί  αντίςτοιχα ςε μορφι XML. 

 Ανάκτθςθ όλων των επιλόγων και πλθροφοριϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί 

και οριςτεί. 

Ομάδα χρθςτϊν: Ειδικοί Γνωςτικισ Περιοχισ 

 Ρρόςβαςθ ςε όλεσ τισ επιλογζσ (ςχζςεων, ςτιγμιότυπων εννοιϊν και ιδιοτιτων) 

και πλθροφορίεσ  που ζχουν  πραγματοποιιςει και ορίςει αντίςτοιχα οι 

μθχανικοί οντολογιϊν και περιγράψαμε παραπάνω.  

 Ρροςδιοριςμόσ των βακμϊν αςάφειασ για μια αςαφι ςχζςθ και των 

εμπλεκόμενων ςτιγμιότυπων εννοιϊν.  

 Ρροςδιοριςμόσ των βακμϊν αςάφειασ για μια ζννοια και των ςτιγμιότυπων τθσ 

ζννοιασ αυτισ. 

 Ρροςδιοριςμόσ των ορίων (πεδίο τιμϊν) ενόσ λεκτικοφ που αναπαριςτά αςαφι 

γνϊςθ ωσ τιμι μιασ ιδιότθτασ, ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία που απαιτοφνται για 

τθν δθμιουργία ενόσ γραφιματοσ όπωσ τθσ Εικόνασ 4.2 - Διάγραμμα γλωςςικισ 

μεταβλθτισ «Απόδοςθσ Μθχανισ».   

 Εμφάνιςθ γραφικοφ διαγράμματοσ αναπαράςταςθσ των κακοριςμζνων 

ορίων(πεδίο τιμϊν)  ενόσ λεκτικοφ που αναπαριςτά αςαφι γνϊςθ για μια 

ιδιότθτα, αλλά και ςυνολικι αναπαράςταςθ όλων των  λεκτικϊν που 

αναπαριςτοφν αςαφι γνϊςθ και αποτελοφν τιμζσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ 

ιδιότθτασ. 

 Εξαγωγι του RDF κϊδικα και όλων των επίλογων και των πλθροφοριϊν που 

ζχουν πραγματοποιθκεί και οριςτεί  αντίςτοιχα ςε μορφι XML. 

 Ανάκτθςθ όλων των επιλόγων και πλθροφορίων που ζχουν πραγματοποιθκεί 

και οριςτεί. 

Στθν εικόνα 5.1 παρουςιάηονται οι περιπτϊςεισ χριςεωσ για τισ υπθρεςίεσ και τισ ομάδεσ 

χρθςτϊν που περιγράφτθκαν παραπάνω.  Με τθν διακεκομμζνεσ γραμμζσ επιςθμαίνεται θ 

πρόςβαςθ τθσ ομάδασ χρθςτϊν «Ειδικοί Γνωςτικισ Ρεριοχισ» ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

ζχουν ορίςει θ ομάδα χρθςτϊν «Μθχανικοί Οντολογιϊν». Επίςθσ με γκρι χρϊμα 

ςθμειϊνονται εκείνεσ οι περιπτϊςεισ χριςεωσ (Use Cases) που είναι κοινζσ και για τισ δφο 

ομάδεσ χρθςτϊν. 
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Εικόνα 5.1 – Περιπτϊςεισ χριςθσ 

5.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ 
 

5.3.1 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 
 

Μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ τισ οποίεσ ζχουν να αντιμετωπίςουν όλα τα 

διαδικτυακά ςυςτιματα είναι να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για γριγορα 

αποτελζςματα ςτισ αιτιςεισ που κάνουν. Αν και πολλζσ φορζσ υπεφκυνο για τζτοια 

προβλιματα είναι το ίδιο το εφροσ ηϊνθσ (bandwidth) του δικτφου, ο υπεφκυνοσ ανάπτυξθσ 

ςυςτθμάτων κα πρζπει να προςπακεί να κάνει όςο το δυνατό πιο αποδοτικό το ςφςτθμά 

του. Τα χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν τθν απόδοςθ ενόσ online ςυςτιματοσ είναι τα 

εξισ:  

 Μζγεκοσ δυναμικισ και ςτατικισ ςελίδασ  
 Μζγεκοσ εικόνων που χρθςιμοποιοφνται ςτο layout 
 Χρόνοσ απόκτθςθσ των δεδομζνων 
 Χρόνοσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων  

     

 Στθν πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» γίνεται χριςθ πολφπλοκων αλγορίκμων, 

όπωσ ο αλγόρικμοσ δθμιουργίασ RDF γράφων. Απαίτθςθ του ςυςτιματοσ είναι οι 

αλγόρικμοι αυτοί να είναι ικανοποιθτικά γριγοροι, ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να λαμβάνει 
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γριγορα τισ ςυςτάςεισ του ςυςτιματοσ. Καταβλικθκε επίςθσ μεγάλθ προςπάκεια ςτο να 

είναι θ πλατφόρμα ςυναφζσ με τισ αρχζσ που ορίηει ο τομζασ τθσ επικοινωνίασ ανκρϊπου 

μθχανισ για τθν ανάπτυξθ διεπαφϊν.  
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6 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Θ επιλογι των τεχνολογιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ 

οποιουδιποτε ζργου είναι μια απόφαςθ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Θ απόφαςθ αυτι 

επθρεάηει τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία, τθν ευελιξία και τθν δυνατότθτα ςυντιρθςθσ του. 

Στισ παραγράφουσ που ακολουκοφν πραγματοποιείται μια ςυνοπτικι περιγραφι των 

τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιθκικαν για τθν υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ 

«wbGraphFuzzyOnto». Ρραγματοποιείται μια ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνολογιϊν, διότι 

μία αναλυτικι περιγραφι κα αποπροςανατολίςει τον αναγνϊςτθ από τουσ ςτόχουσ και τον 

ςκοπό τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ.  

 Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει θ υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» 

βαςίςτθκε ςτισ τεχνολογίεσ Web2.0. Οι κφριοι λόγοι για το οποίο επιλζχτθκαν τεχνολογίεσ 

βαςιςμζνεσ ςε Web 2.0, είναι οι δυνατότθτεσ που προςφζρονται για ανάπτυξθ διεπαφϊν 

με πλοφςιεσ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ, αλλά κυρίωσ και του γεγονότοσ 

ότι τα αποτελζςματα τθσ ενζργειασ του χριςτθ ενθμερϊνουν μόνο τα κομμάτια τθσ ςελίδασ 

που πρόκειται  να τροποποιθκοφν, χωρίσ τθν επιβάρυνςθ του χρόνου που ςυνεπάγεται θ 

επαναφόρτιςθ τθσ ςελίδασ. Αυτό ςυμβάλει ςτο  να είναι θ λειτουργικότθτα μιασ 

διαδικτυακισ εφαρμογισ εφάμιλλθ των δυνατοτιτων μιασ εφαρμογισ Desktop αλλά και 

ςφγχρονοσ να παρζχονται όλεσ οι δυνατότθτεσ μιασ διαδικτυακισ εφαρμογισ (π.χ. 

απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ, μεγαλφτερθ ςυμμετοχι χρθςτϊν κ.α.). Επίςθσ θ χρθςιμοποίθςθ 

δικτυακϊν εφαρμογϊν με χαρακτθριςτικά  Desktop εφαρμογισ, ενδείκνυται για άτομα τα 

όποια δεν είναι εξοικειωμζνα με τον παγκόςμιο ιςτό, που ςτθν περίπτωςθ μασ μπορεί να 

τυγχάνει να είναι οι ειδικοί (εμπειρογνϊμονεσ) μίασ γνωςτικισ περιοχισ.      

6.1 ΡΛΑΤΦΟΜΑ J2EE 
 

Στισ μζρεσ μασ ολοζνα και περιςςότεροι προγραμματιςτζσ ενδιαφζρονται να 

αναπτφξουν διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, που χαρακτθρίηονται από ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ 

δυνατότθτεσ ςε ταχφτθτα, αςφάλεια και αξιοπιςτία. Στον ςθμερινό γριγορα εξελιςςόμενο 

και απαιτθτικό κόςμο τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, οι εφαρμογζσ αυτζσ πρζπει να 

ςχεδιάηονται, να αναπτφςςονται και τελικά να παράγονται με λιγότερα χριματα, με 

μεγαλφτερθ ταχφτθτα, και με λιγότερουσ πόρουσ φυςικά, απ’ ότι ςτο παρελκόν. 

 Τα παραπάνω κριτιρια ικανοποιοφν ςε μεγάλο βακμό οι πλατφόρμεσ Java 2 

Platform Standard Edition (J2SE) και Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE)[26]. 

Συγκεκριμζνα, θ J2EE πλατφόρμα προςφζρει ζνα πολυεπίπεδο κατανεμθμζνο μοντζλο, 

επαναχρθςιμοποιιςιμα τμιματα, ενοποιθμζνο μοντζλο αςφάλειασ, ευζλικτο ζλεγχο 

αςφάλειασ και υποςτιριξθ υπθρεςιϊν ιςτοφ δια μζςου ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

ανταλλαγισ δεδομζνων βαςιςμζνου ςτθν γλϊςςα XML (eXtensible Markup Language). Για 

τουσ παραπάνω λόγουσ αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιιςουμε τεχνολογίεσ που βαςίηονται 

κυρίωσ ςτθν πλατφόρμα J2EE. 
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6.2 JAVA SERVLETS 
 

Θ τεχνολογία Java Servlets[31] αναφζρεται ςτον μθχανιςμό που παρζχει θ Java για 

επζκταςθ και ενίςχυςθ τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ διακομιςτι και ςτθν δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ ςε απομακρυςμζνα ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα. Ουςιαςτικά πρόκειται για μια 

κλάςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java που χρθςιμοποιείται για να επεκτείνει τισ 

δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ των εφαρμογϊν των εξυπθρετθτϊν και των εξυπθρετοφμενων 

μζςω ενόσ μοντζλου αιτιςεων – απαντιςεων. Αν και οι servlets κλάςεισ μποροφν να 

ανταποκρίνονται ςε κάκε είδοσ αιτιςεων, κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται για να επεκτείνουν τισ 

εφαρμογζσ που φιλοξενοφνται από εξυπθρετθτζσ του ιςτοφ. Για τζτοιεσ εφαρμογζσ, θ 

τεχνολογία Java servlet κακορίηει HTTP-εξειδικευμζνεσ servlet κλάςεισ. 

 Τα πακζτα javax.servlet και javax.servlet.http παρζχουν interfaces και κλάςεισ με τισ 

οποίεσ μποροφμε να γράψουμε servlets. Κάκε κλάςθ servlet κα πρζπει να υλοποιεί το 

Interface Servlet, που κακορίηει τισ μεκόδουσ που ορίηουν με τθ ςειρά τουσ τον κφκλο ηωισ 

ενόσ servlet.  

 Στθν «wbGraphFuzzyOnto» πλατφόρμα χρθςιμοποιικθκαν servlet κλάςεισ για τθν 

διαχείριςθ των αιτθμάτων ενόσ χριςτθ από τισ επιλογζσ που πραγματοποιεί ςε ζναν rdf 

γράφο που απεικονίηεται μζςα από ζνα SVG αρχείο. Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται από μία 

κλάςθ servlet, ςτθν ςυνζχεια διαχειρίηονται αναλόγωσ μζςα από μία Java κλάςθ που 

διαχειρίηεται τα components μιασ ZK (.zul) ςελίδασ.  

6.3 JAVASCRIPT 
 

Είναι μία γλϊςςα scripting βαςιςμζνθ ςτθ ζννοια του πρότυπου προγραμματιςμοφ 

και πιρε το όνομα τθσ από τθν εφαρμογι ECMAScript του Netscape. Θ γλϊςςα αυτι 

χρθςιμοποιείται ςτισ ιςτοςελίδεσ για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ για δυναμικι ςχεδίαςθ, 

ζλεγχο φόρμασ και πολλά άλλα ουςιαςτικά ςυμβάλει ςτθν διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ. 

Θ JavaScript είναι μια «client-side» τεχνολογία δθλαδι εκτελείται από τον 

περιθγθτι(browser) του πελάτθ. Συγκεκριμζνα, όταν ζνασ περιθγθτισ ςυναντιςει εντολζσ 

scripting ενςωματωμζνεσ ςε μια ςελίδα HTML, εκχωρεί τθν ευκφνθ τθσ ερμθνείασ του 

κϊδικα ςτθ μθχανι scripting που διακζτει. Το τμιμα αυτό του πελάτθ διερμθνεφει τισ 

εντολζσ και είτε τισ εκτελεί ι τισ αποκθκεφει για μελλοντικι χριςθ. 

 Στθν πλατφόρμα «wbGraphFuzzyOnto» χρθςιμοποιοφμε τθν JavaScript 

ενςωματωμζνθ ςε SVG αρχεία για να διαχειριςτοφμε ςυγκεκριμζνα γεγονότα(events) που 

μπορεί να προκαλζςει ο χριςτθσ, όπωσ κάποιεσ επιλογζσ που μπορεί να πραγματοποιιςει 

πάνω ςε ζναν γράφο. Στθν ςυνεχεία με κατάλλθλεσ Ajax μεκόδουσ αποςτζλλουμε 

δεδομζνα ςτθν πλευρά του διαχειριςτι όπου επεξεργάηονται από κλάςεισ servlet. 
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6.4 AJAX FRAMEWORK – ZK 
 

Θ τεχνολογία Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)  αποτζλεςε τον πυρινα για τθν 

δθμιουργία μιασ εντελϊσ νζασ κατθγορίασ πλαιςίων ανάπτυξθσ  (Frameworks) εφαρμογϊν 

ιςτοφ. 

Το ZK[35]  το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθν πλατφόρμα «wbGraphFuzzyOnto», είναι ζνα 

open-source AJAX Framework γραμμζνο ςε Java,  το οποίο ςου παρζχει τθν δυνατότθτα να 

δθμιουργιςεισ «Rich Internet Applications» (RIA)[36], δθλαδι εφαρμογζσ ιςτοφ με 

χαρακτθριςτικά Desktop εφαρμογϊν, χωρίσ να χρθςιμοποιιςεισ κακόλου JavaScript 

κϊδικα.  Αυτι θ κατθγορία frameworks ονομάηεται «Indirect Ajax Frameworks» εξαιτίασ 

αυτισ τθσ ιδιότθτασ τουσ.  

  Αλλά υπάρχοντα Ajax Frameworks όπωσ το ExtJs, το Adobe Flex Framework και  το 

Dojo παρζχουν ςυγκεκριμζνεσ βιβλιοκικεσ JavaScript  για τθν δθμιουργία εφαρμογϊν 

Ιςτοφ. Σε αντίκεςθ το ZK παρζχει τθν δυνατότθτα ςε ζνα προγραμματιςτι να υλοποιιςει 

μία επαφι   χρθςιμοποιϊντασ ζναν μετα-οριςμό (meta-definition) που βαςίηεται ςε XML ςε 

ςυνδυαςμό με Java κλάςεισ. Στθν ςυνζχεια ο κϊδικασ που ζχει ορίςει ο προγραμματιςτισ 

περνάει από μία φάςθ μεταγλϊττιςθσ κατά τθν οποία δθμιουργοφνται html ςελίδεσ 

ενςωματϊνοντασ τεχνολογία JavaScript. 

 Αποτελεί μια πολφ αξιόπιςτθ λφςθ και χρθςιμοποιείται ευρζωσ παγκοςμίωσ για τθν 

υλοποίθςθ «Client-Server» εφαρμογϊν με υψθλζσ απαιτιςεισ.  To ΗΚ εξαρτάται 

εξολοκλιρου από τθν γλϊςςα Java (και κατά ςυνζπεια από τθν πλατφόρμα J2EE ), όχι μόνο 

κατά τθν ανάπτυξι εφαρμογϊν, αλλά και για τθν εκτζλεςθ τουσ. Είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο 

με τισ Servlet κλάςεισ και εκτελείται ςε ζνα διακομιςτι ςε περιβάλλον Servlet Container. 

Ραρζχει ζνα μεγάλο ςφνολο αντικειμζνων για τθν ςχεδίαςθ διεπαφϊν  που ονομάηονται 

Components και τα οποία ενςωματϊνουν Ajax δυνατότθτεσ.  

6.5 XHTML 
 

Θ XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)[27]  είναι  μία γλϊςςα ςιμανςθσ 

υπερκειμζνου για το διαδίκτυο και αποτελεί επίςθμθ πρόταςθ τθσ W3C. Χαρακτθρίηεται 

από τθν μεγάλθ ομοιότθτασ τθσ με τθν HTML (και ςυγκεκριμζνα με τθν HTML 4.0.1),  αλλά 

ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ϊςτε να ςυνάδει και να λειτουργεί ςτα πρότυπα 

τθσ XML. Αυτό τθσ δίνει τθν δυνατότθτα και τθν ευχζρεια να είναι ςε κζςθ να ςυνεργάηεται 

αρμονικά  με άλλεσ γλϊςςεσ και άλλουσ τφπουσ εγγράφων.        

Στθν περίπτωςθ μασ προτιμικθκε από τθν HTML εξαιτίασ τθσ δυνατότθτασ και τθσ 

ςυμβατότθτασ που μασ παρζχει, να ενςωματϊνει xml κϊδικα αρχείων SVG.  
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6.6 SVG 
 

Θ SVG (Scalable Vector Graphics)[28] είναι μία γλϊςςα που ακολουκεί τα πρότυπα 

τθσ XML όςο αφόρα τθν ςφνταξι και τθν περιγραφι και χρθςιμοποιείται για τθν 

δθμιουργία διςδιάςτατων διανυςματικϊν γραφικϊν. Τα γραφικά που παράγονται μπορεί 

να είναι ςτατικά αλλά και δυναμικά, δθλαδι να επιτρζπουν μια ςυγκεκριμζνθ 

αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ. 

Ζνα SVG αρχείο ουςιαςτικά είναι ζνα αρχείο XML ςτο οποίo επιτρζπεται θ 

ενςωμάτωςθ μίασ γλϊςςασ  Scripting, όπωσ θ JavaScript μζςω τθσ οποίασ επιτρζπεται θ 

αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ και κατά ςυνζπεια θ διαχείριςθ των επιλογϊν του χριςτθ. 

Οι περιςςότεροι  περιθγθτζσ (browsers) υποςτθρίηουν αρχεία SVG για τθν απεικόνιςθ 

διςδιάςτατων γραφικϊν,  με μοναδικι εξαίρεςθ τον Internet Explorer. Αυτό βζβαια 

αναμζνεται ςφντομα να αλλάξει με τθν ζλευςθ τθσ ζκδοςθσ 9 του Internet Explorer. ‘Ζνα 

SVG αρχείο υποςτθρίηει ςυγκεκριμζνα τρείσ τφπουσ γραφικϊν αντικειμζνων και είναι οι 

εξισ: 

 Διανυςματικά γραφικά 

 Γραφικά raster 

 Κείμενο 

Στθν «wbGraphFuzzyOnto» πλατφόρμα χρθςιμοποιοφνται SVG αρχεία για τθν 

απεικόνιςθ RDF γράφων, τα οποία ενςωματϊνουν και τθν κατάλλθλθ λειτουργικότθτα για 

τθν διαχείριςθ των ενεργειϊν του χριςτθ.  

6.7 CSS 
 

Τα CSS(cascade style sheet)[30] αρχεία  είναι μία τεχνικι με τθν οποία ο 

προγραμματιςτισ μπορεί να ελζγχει τα γνωρίςματα διαφόρων αντικειμζνων τθσ ςελίδασ 

μζςα από ζνα αρχείο το οποίο ενςωματϊνεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ.  Ζτςι θ εμφάνιςθ των 

ςελίδων μπορεί εφκολα να αλλάξει, αλλάηοντασ μόνο αυτό το αρχείο.  

 Τα CSS (Cascading Style Sheets), είναι ζνα ςφνολο από ορίςματα τα οποία 

αναπτφχκθκαν με ςτόχο τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ εμφάνιςθσ των ιςτοςελίδων. 

Μποροφμε μζςα από τα CSS, να ορίςουμε γραμματοςειρζσ, χρϊματα, ςτοίχιςθ, 

backgrounds, κ.λ.π.  

Στθν «wbGraphFuzzyOnto» πλατφόρμα χρθςιμοποιικθκαν CSS κλάςεισ για τθν 

καλφτερθ  και πιο φιλικι εμφάνιςθ των διεπαφϊν του χριςτθ. 
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6.8 JENA FRAMEWORK 
 

Το Jena Framework*31+ αποτελεί μια προγραμματιςτικι διεπαφι (API) ςε Java, είναι 

ανοιχτοφ κϊδικα και κατά κφριο λόγο παρζχει υποςτιριξθ για τθ διαχείριςθ οντολογιϊν και 

προγραμματιςμό εφαρμογϊν Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ. Αναπτφςςεται κατά κφριο λόγο από τα 

Hewlett Packard Labs. Θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ Jena ιταν διακζςιμθ το 2000. Θ αρχιτεκτονικι 

τθσ επαναςχεδιάςτθκε και θ Jena2 ζγινε διακζςιμθ τον Αφγουςτο του 2003, αποτελϊντασ 

πλζον τθν πρακτικότερθ λφςθ για προγραμματιςτικι διαχείριςθ οντολογιϊν. 

Μζςω τθσ διεπαφισ του Jena Framework πραγματοποιικθκε από τθν πλατφόρμα 

«wbGraphFuzzyOnto»,  θ διαχείριςθ των οντολογιϊν που είναι υλοποιθμζνεσ ςε rdf  

γλϊςςα και ςτθν ςυνζχεια απεικονίηονται με rdf γράφουσ.   

6.9 JFREECHART 
 

Το JFreeChart[32] αποτελεί μια προγραμματιςτικι διεπαφι (API) ςε Java, είναι 

ανοιχτοφ κϊδικα και χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ γραφθμάτων 

τόςο ςε μορφζσ αρχείων εικόνασ (π.χ. .jpeg, .png) όςο και ςε μορφζσ διανυςματικϊν 

γραφικϊν (π.χ. .eps, .svg, .pdf). 

Μζςω του JFreeChart δθμιουργοφμε τα απαραίτθτα επιτραπζηια γραφιματα που 

απαιτοφνται για τθν αςαφοποίθςθ  των Αςαφϊν Τφπων Δεδομζνων (Fuzzy DataTypes) , 

όπωσ αναφζραμε ςτο κεφάλαιο 4.3.2. 

 

6.10 DOT 
 

Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ DOT[33] είναι μια περιγραφικι γλϊςςα για τθν 

δθμιουργία γράφων. Ζνα αρχείο τφπου DOT μπορεί εφκολα να επεξεργαςτεί ςε ζναν 

επεξεργαςτι κείμενου. Με τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ DOT παράγονται γράφοι όπωσ 

για παράδειγμα ζνασ rdf γράφοσ ςε διάφορεσ μορφζσ αρχείων, όπωσ SVG, PNG, GIF και 

PostScript. Για τθν απεικόνιςθ και τθν δθμιουργία ενόσ γράφου από ζνα αρχείο DOT 

απαιτείται θ εγκατάςταςθ του προγράμματοσ GraphVisualization. Οι οδθγίεσ για τθν 

εγκατάςταςθ του περιγράφονται ςτο κεφάλαιο  12.2. 
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7 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
 

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί μία εισ βάκοσ ανάλυςθ των δομικϊν ςτοιχείων που 

απαρτίηουν τθν δικτυακι πλατφόρμα «wbGraphFuzzyOnto». Θ ςχεδίαςθ των διεπαφϊν 

όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, πραγματοποιικθκε κάνοντασ χριςθ του Ajax Framework ZK 

και ςυγκεκριμζνα με τα «ZK Components» που το ςυγκεκριμζνο Ajax framework παρζχει. 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ, κρίκθκε ςκόπιμο να πραγματοποιθκεί 

αρχικά μία περιγραφι των ZK Components που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτον ςχεδιαςμό τθσ 

διεπαφισ   τθσ πλατφόρμασ αςαφοποίθςθσ και ςτθν ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςτισ Java 

κλάςεισ και ςτισ JavaScript ςυναρτιςεισ που παρζχουν όλθ τθν επικυμθτι λειτουργικότθτα 

τθσ πλατφόρμασ αςαφοποίθςθσ οντολογιϊν. 

7.1 ΗΚ COMPONENTS 
 

Μία ΗΚ ςελίδα αποτελείται από μία ιεραρχία ετικετϊν XML, όπου θ κάκε μία 

αντιςτοιχεί ςε μία Java κλάςθ που αντιςτοιχεί ςε ζνα ςυγκεκριμζνο component. Για 

παράδειγμα θ ετικζτα <window id="mainWindow"></window  αναφζρεται ςτθν κλάςθ 

org.zkoss.zul.Window. Επίςθσ οι ετικζτεσ μποροφν να περιζχουν αναφορζσ ςε μεκόδουσ 

για τον χειριςμό ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν, όπωσ για παράδειγμα το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ 

ι επιλογζσ που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ των components.  

Τα ΗΚ Components αντιςτοιχοφν ςε ενιςχυμζνεσ διαδραςτικζσ HTML δομζσ και ζχουν 

διπλι υπόςταςθ. Αφενόσ είναι αντικείμενα μίασ Java κλάςθσ και αφετζρου αντιςτοιχοφν ςε 

αντικείμενα του DOM (Μοντζλο Δυναμικϊν Αντικείμενων)*37+ δζντρου τθσ ςελίδασ. Ο 

μθχανιςμόσ του ΗΚ εξαςφαλίηει ότι οι δφο αυτζσ υποςτάςεισ ζχουν πάντα ςυγχρονιςμζνεσ 

καταςτάςεισ, δθλαδι αν πραγματοποιιςουμε μία αλλαγι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο 

μιασ JAVA κλάςθσ ενόσ component, αυτι κα αντικατοπτρίηεται ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο 

τθσ ςελίδασ ΗΚ ςτο οποίο αναφζρεται και αν προκλθκεί για παράδειγμα κάποιο γεγονόσ 

από ζνα αντικείμενο μιασ ZK ςελίδασ, αυτό εντοπίηεται από το αντίςτοιχο αντικείμενο τθσ 

Java κλάςθσ.  

Στθν ςυνεχεία περιγράφουμε τα βαςικά components που χρθςιμοποιικθκαν για τον 

ςχεδιαςμό τθσ διεπαφισ τθσ πλατφόρμασ αςαφοποίθςθσ ανά κατθγορία ςτθν οποία 

ανικουν. 

 Δομικά ςτοιχεία τθσ ςελίδασ που αντιςτοιχοφν ςε περιοχζσ τθσ ςελίδασ και 

ζχουν τθν δυνατότθτα να περικλείουν αλλά components. Σε αυτιν τθν 

κατθγορία ανικουν τα εξισ ςτοιχεία: 

•  Window. Είναι ζνα component παρακφρου το οποίο μπορεί να 

περικλείει διάφορα άλλα components ZK. 
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• Div. Είναι ζνα component οριςμοφ μιασ περιοχισ ςε μία ςελίδα, 

παρόμοιο με ςτοιχείο <Div> που υπάρχει ςε μία ςελίδα HTML. 

• ΘΒΟΧ. Είναι ζνα component οριςμοφ μιασ περιοχισ  ςε μία ςελίδα, 

με τθν μοναδικι διαφορά με ζνα component DIV να ζχει να κάνει ότι 

τα components που περικλείονται μζςα ςε ζνα HBOX τοποκετοφνται 

ςε οριηόντια διάταξθ.   

• VBOX. Είναι ζνα component οριςμοφ μιασ περιοχισ  ςε μία ςελίδα, 

με τθν μοναδικι διαφορά με ζνα component DIV να ζχει να κάνει ότι 

τα components που περικλείονται μζςα ςε ζνα VBOX τοποκετοφνται 

ςε κάκετθ διάταξθ.   

• Separator. Είναι ζνα component που παρζχει τθν ιδία 

λειτουργικότθτα με ζνα ςτοιχείο <br> τθσ HTML με τθ διαφορά ότι 

μπορείσ να ορίςεισ επιπλζον ιδιότθτεσ όπωσ για παράδειγμα height.  

• Tabbox. Ρρόκειται για ζνα component που ςου παρζχει τθν 

δυνατότθτα οριςμοφ διακριτϊν περιοχϊν με τθν μορφι «Tabs», 

όπωσ για παράδειγμα τα tabs που υπάρχουν ςτουσ περιθγθτζσ 

(browsers) του διαδικτφου. Ζνα  component τφπου Tabbox κα πρζπει 

να περικλείει οπωςδιποτε τα components tab και tabpanel. 

 Στοιχεία φόρμασ και κειμζνου. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικουν τα εξισ 

ςτοιχεία: 

•  Textbox. Είναι ζνα component που περεχεί τθν δυνατότθτα 

ειςαγωγισ κείμενου. 

•  Doublebox. Είναι ζνα component που περεχεί τθν δυνατότθτα 

ειςαγωγισ δεκαδικϊν αρικμϊν. 

• Button. Είναι ζνα component τφπου κουμπιοφ όπωσ αυτά που 

ςυναντάμε ςε μία φόρμα ςτοιχείων HTML. 

• Label. Είναι ζνα component που παρζχει παρόμοια λειτουργικότθτα 

με ζνα ςτοιχείο <label> τθσ HTML. 

• Listbox. Είναι ζνα component τφπου Λίςτασ το οποία παρζχει πολφ 

περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από το αντίςτοιχο ςτοιχείο τθσ HTML 

τόςο ςε κζματα διάταξθσ του περιεχομζνου αλλά και των 

δυνατοτιτων που ενςωματϊνει.  

• Paging. Είναι ζνα component το οποία χρθςιμοποιείται ςε 

ςυνδυαςμό με ζνα component τφπου Listbox και όχι μόνο, για τθν 

ςελιδοποίθςθ των εγγραφϊν που περιζχονται ςε μία λίςτα 

ορίηοντασ του ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό εγγραφϊν που κα πρζπει να 

εμφανίηονται ςε κάκε «ςελίδα» τθσ λίςτασ.    
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 Στοιχεία εργαλειοκικθσ και μενοφ πλοιγθςθσ. Σε αυτιν τθν κατθγορία 

ανικουν τα εξισ ςτοιχεία: 

•  Menupopup. Ρρόκειται για ζνα αναδυόμενο μενοφ πλοιγθςθσ 

όπωσ αυτά υπάρχουν ςε όλεσ τισ desktop εφαρμογζσ. Το μενοφ 

πλοιγθςθσ αναδφεται με το που ο χριςτθσ πατιςει το δεξί κλικ του 

ποντικιοφ πάνω ςτο ςτοιχείο που ζχει οριςκεί να ζχει αναδυόμενο 

μενοφ. Ζνα component τφπου menupopup κα πρζπει να περικλείει 

οπωςδιποτε component τφπου Menuitem. 

 Στοιχεία Html. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικουν τα εξισ ςτοιχεία: 

•  Html. Ζνα αντικείμενο τφπου HTML, παρζχει τθν δυνατότθτα 

ειςαγωγισ κϊδικα HTML. 

• Iframe. Ζνα αντικείμενο τφπου IFRAME, παρζχει τθν ίδια 

λειτουργικότθτα με ζνα ςτοιχείο <iframe> τθσ HTML. 

 Στοιχεία γραφθμάτων. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικει το ςτοιχείο:  

•  Chart. Κάνοντασ χριςθ των αντικείμενων του ςυγκεκριμζνου 

component μποροφμε να προβοφμε ςτθν δθμιουργία γραφθμάτων. 

Το component chart βαςίηεται ςτισ βιβλιοκικεσ του JFreeChart για 

τθν καταςκευι των γραφθμάτων.   

7.2 ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΕΡΑΦΘΣ  ΧΘΣΤΩΝ 
 

Θ ςελίδα «index.zul» αποτελεί τθν κφρια διεπαφι των χρθςτϊν μζςω τθσ οποία 

επιτυγχάνεται θ αςαφοποίθςθ μίασ οντολογίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ζχει υλοποιθκεί 

ςτο ςφνολό τθσ από αντικείμενα των ΗΚ Components που αναφζραμε παραπάνω. Στθν 

ςυνζχεια εμφανίηεται ο υλοποιθμζνοσ κϊδικασ τθσ index.zul ςελίδασ μαηί με τισ 

απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ και επιςθμάνςεισ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του. 

Index.zul 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?page id="MainPage"?> 

 

<window id="mainWindow"   

        xmlns="http://www.zkoss.org/2005/zul" 

        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

        xsi:schemaLocation="http://www.zkoss.org/2005/zul http://www.zkoss.org/2005/zul/zul.xsd" 

        use="zul.ConstMainWin"> 
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<div align="center" style="background-color:whitesmoke;"> 

        <label value="wbGraphFuzzyOnto" sclass="lbl"/> 

        <tabbox id="tb" orient="vertical" width="1000px" height="1000px" style="background-

color:white;"> 

            <tabs width="100px"> 

                <tab label="Input Text" selected="true" id="tab1"/> 

                <tab label="Step1" id="tabstep1" visible="false"/> 

                <tab label="Step2a" id="tabstep2a" visible="false"/> 

                <tab label="Step2b" id="tabstep2b" visible="false"/> 

                <tab label="Step2c" id="tabstep2c" visible="false"/> 

            </tabs> 

            <tabpanels> 

             <tabpanel id="step0panel"> 

                    <div align="center"> 

                        <vbox> 

                            <label value="Input Text" sclass="lbl"/> 

                            <textbox width="600px" height="600px" cols="70" rows="10" id="rdfText" 

sclass="atextbox"/> 

                            <separator/> 

                            <hbox align="center"> 

                                <button label="Clear Text" id="clearBText" 

onClick="mainWindow.onClearBtextCkick();"/> 

                                <button label="Parse Text" id="parseBText" 

onClick="mainWindow.onParseBtextCkick();"/> 

                            </hbox> 

                        </vbox> 

                    </div> 

                </tabpanel> 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξιγθςθ 

Το step0panel παρζχει τθν κατάλλθλθ λειτουργικότθτα για τθν ειςαγωγι του κϊδικα τθσ crisp 

οντολογίασ. Το αντικείμενο rdfText  τφπου textbox χρθςιμοποιείται για τθν ειςαγωγι τθσ crisp 

οντολογίασ που είναι υλοποιθμζνθ ςε RDF ςθμαςιολογικι γλϊςςα.   Το αντικείμενο clearBText τφπου  

button  χρθςιμοποιείται για τθν εκκακάριςθ του περιεχόμενου του αντικειμζνου rdfText.  Το 

αντικείμενο parseBText τφπου  button  προκαλεί τθν δθμιουργία του RDF γράφου τθσ crisp 

οντολογίασ. 

 

Επεξιγθςθ 

Ορίηουμε αρχικά ζνα αντικείμενο τφπου Window που κα περικλείει όλα τα αντικείμενα τα οποία 

επικυμοφμε. Με τθν ιδιότθτα use ορίηουμε τθν Java κλάςθ μζςα από τθν οποία κα μποροφμε να 

διαχειριηόμαςτε τα components και τισ αποκρίςεισ που προκφπτουν από τισ ενζργειεσ των χρθςτϊν. 

Στο ςφνολο τθσ, ςχεδόν όλθ θ λειτουργικότθτα και θ διαδραςτικότθτα τθσ πλατφόρμασ   

«wbGraphFuzzyOnto» πραγματοποιείται μζςα από τουσ μεκόδουσ τθσ Java κλάςθσ που ζχουμε 

ορίςει. Στθν ςυνζχεια ορίηουνε ζνα αντικείμενο τφπου tabbox το οποίο κα αποτελείται από πζντε 

αντικείμενα τφπου tabs και πζντε αντικείμενα τφπου tabpanel.   
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                <tabpanel id="step1panel"> 

                    <div align="left"> 

                        <vbox> 

                            <label value="Visualize Ontology" sclass="lbl"/> 

                            <separator/> 

                            <hbox style="margin-left:1000px;"> 

                                <button id="exportButton" image="/images/img/collapse_d.gif" 

                                        hoverImage="/images/img/collapse_e.gif" 

                                        tooltiptext="Export to XML" style="margn-right:20px;cursor:pointer;" 

                                        disabled="true" 

                                        onClick="mainWindow.exportStep1(1);"/> 

                                <button id="nextButton" image="/images/img/next1_d.png" 

                                        hoverImage="/images/img/next1_e.png" tooltiptext="Next Step" disabled="true" 

                                        style="cursor:pointer;" onClick="mainWindow.goTostep2();"/> 

                            </hbox> 

                            <separator/> 

                            <div id="iframeDiv" width="100%" height="100%"> 

                                <iframe id="iframe" width="1120px" height="950px"/> 

                            </div> 

                        </vbox> 

                    </div> 

                </tabpanel> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξιγθςθ 

Το step1panel ενςωματϊνει τον RDF γράφο και παρζχει τθν κατάλλθλθ λειτουργικότθτα για τθν επιλογι 

των αςαφϊν ςτοιχείων μιασ οντολογίασ. Το αντικείμενο exportButton τφπου button χρθςιμοποιείται 

για τθν εξαγωγι ςε xml κϊδικα όλων των επιλογϊν που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. Το 

αντικείμενο iframeDiv τφπου DIV περιλαμβάνει τον RDF γράφο. Σο αντικείμενο nextButton τφπου 

button επιτρζπει τθν δυνατότθτασ μεταφοράσ ςε άλλο tab, ανάλογα με τισ επιλογζσ που ζχει 

πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. 
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                <tabpanel id="step2apanel"> 

                    <div align="left"> 

                        <vbox> 

                            <label value="Visualize Ontology" sclass="lbl"/> 

                            <separator/> 

                            <hbox style="margin-left:1000px;"> 

                                <button image="/images/img/collapse_d.gif" 

hoverImage="/images/img/collapse_e.gif" 

                                        tooltiptext="Export to XML" style="margn-right:20px;cursor:pointer;" 

                                        onClick="mainWindow.exportStep2a(1);"/> 

                                <button image="/images/img/next1_d.png" 

                                        hoverImage="/images/img/next1_e.png" tooltiptext="Next Step" 

                                        style="cursor:pointer;" onClick="mainWindow.goTostep2b();"/> 

                            </hbox> 

                            <hbox> 

                                <iframe id="step2aFrame" width="750px" height="1100px" align="center"/> 

                                <vbox align="left" style="margin-top:15px"> 

                                    <listbox fixedLayout="true" width="400px" id="relationListbox"> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Relations" colspan="3" align="center"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <listhead sizable="true"> 

                                            <listheader label="Relation" sort="auto" align="left"/> 

                                            <listheader label="Vagueness Nature" sort="auto" align="left"/> 

                                            <listheader label="Degree Interpretaion" sort="auto" align="left"/> 

                                        </listhead> 

                                    </listbox> 

                                    <separator/> 

                                    <listbox fixedLayout="true" width="400px" id="relationStatement"> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Statements" colspan="2" align="center" 

                                                       style="background-color:LightSteelBlue;height:17px;color:window;"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <listhead sizable="false"> 

                                            <listheader label="Relation Statement" sort="none" align="left" 

                                                        width="300px"/> 

                                            <listheader label="Fuzzy Degree" sort="none" align="left" width="100px"/> 

                                        </listhead> 

                                    </listbox> 

                                </vbox> 
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                            </hbox> 

                        </vbox> 

                    </div> 

                </tabpanel> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 <tabpanel id="step2bpanel"> 

                    <div align="left"> 

                        <vbox> 

                            <label value="Visualize Ontology" sclass="lbl"/> 

                            <separator/> 

                            <hbox style="margin-left:1000px;"> 

                                <button image="/images/img/collapse_d.gif" 

hoverImage="/images/img/collapse_e.gif" 

                                        tooltiptext="Export to XML" style="margn-right:20px;cursor:pointer;" 

                                        onClick="mainWindow.exportStep2b(1);"/> 

                                <button image="/images/img/next1_d.png" 

                                        hoverImage="/images/img/next1_e.png" tooltiptext="Next Step" 

                                        style="cursor:pointer;" onClick="mainWindow.goTostep2c();"/> 

                            </hbox> 

                            <hbox> 

                                <iframe id="step2bFrame" width="750px" height="1100px" align="center"/> 

                                <vbox align="left" style="margin-top:15px"> 

                                    <listbox fixedLayout="true" width="400px" id="conceptListbox"> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Concepts" colspan="3" align="center"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <listhead sizable="true"> 

                                            <listheader label="Concept" sort="auto" align="left"/> 

                                            <listheader label="Vagueness Nature" sort="auto" align="left"/> 

                                            <listheader label="Degree Interpretaion" sort="auto" align="left"/> 

                                        </listhead> 

 

                                    </listbox> 

Επεξιγθςθ 

Το step2apanel ενςωματϊνει τον RDF γράφο επιςθμαίνοντασ τισ αςαφείσ ςχζςεισ που ζχει επιλζξει ο 

χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα. Ραρζχει το κατάλλθλο μθχανιςμό για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων 

του Degree Interpretation και Vague Nature για κάκε αςαφι ςχζςθ κακϊσ και του βακμοφ αςάφειασ 

μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν (ςτιγμιότυπων κλάςεων). Υπάρχουν δφο αντικείμενα τφπου button, 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι ςε xml κϊδικα όλων των επιλογϊν που ζχει πραγματοποιιςει ο 

χριςτθσ και για τθν δυνατότθτα μεταφοράσ ςε άλλο tab ανάλογα με τισ επιλογζσ που ζχει 

πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. Το αντικείμενο iframeDiv τφπου DIV περιλαμβάνει τον RDF γράφο.  Τα 

αντικείμενα τφπου Listbox, relationListbox και relationStatement χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδοςθ 

των ςτοιχείων του Degree Interpretation και Vague Nature για κάκε αςαφι ςχζςθ κακϊσ και του βακμοφ 

αςάφειασ μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν. 
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                                    <separator/> 

                                    <listbox fixedLayout="true" width="400px" id="conceptInstances"> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Concept Instances" colspan="2" align="center" 

                                                       style="background-color:LightSteelBlue;height:17px;color:window;"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <listhead sizable="false"> 

                                            <listheader label="Concept Instance" sort="none" align="left" 

                                                        width="300px"/> 

                                            <listheader label="Fuzzy Degree" sort="none" align="left" width="100px"/> 

                                        </listhead> 

                                    </listbox> 

                                </vbox> 

                            </hbox> 

                        </vbox> 

                    </div> 

                </tabpanel> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                <tabpanel id="step2cpanel"> 

                    <div align="left"> 

                        <vbox> 

                            <label value="Visualize Ontology" sclass="lbl"/> 

                            <separator/> 

                            <hbox style="margin-left:1000px;"> 

                                <button image="/images/img/collapse_d.gif" 

hoverImage="/images/img/collapse_e.gif" 

                                        tooltiptext="Export to XML" style="margn-right:20px;cursor:pointer;" 

                                        onClick="mainWindow.exportStep2c(1);"/> 

                            </hbox> 

                            <hbox> 

                                <iframe id="step2cFrame" width="750px" height="1100px" align="left"/> 

                                <vbox align="left" style="margin-top:15px"> 

                                    <label id="attributelLbl" sclass="lbl1"/> 

Επεξιγθςθ 

Το step2bpanel ενςωματϊνει τον RDF γράφο επιςθμαίνοντασ τισ αςαφείσ ζννοιεσ που ζχει επιλζξει ο 

χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα. Ραρζχει το κατάλλθλο μθχανιςμό για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων 

του Degree Interpretation και Vague Nature για κάκε αςαφι ζννοια κακϊσ και του βακμοφ αςάφειασ 

μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν (δθλαδι το κατά πόςο ζνα ςτιγμιότυπο ανικει ςε αυτιν τθν ζννοια). 

Υπάρχουν δφο αντικείμενα τφπου button, που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι ςε xml κϊδικα όλων 

των επιλογϊν που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ και για τθν δυνατότθτα μεταφοράσ ςε άλλο tab 

ανάλογα με τισ επιλογζσ που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. Το αντικείμενο iframeDiv τφπου DIV 

περιλαμβάνει τον RDF γράφο.  Τα αντικείμενα τφπου Listbox, conceptListbox και conceptInstances 

χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδοςθ των ςτοιχείων του Degree Interpretation και Vague Nature για κάκε 

αςαφι εννοια κακϊσ και του βακμοφ αςάφειασ. 
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                                    <html id="htmlCode"/> 

                                    <listbox fixedLayout="true" width="510px" id="fuzzyDatatypes" mold="paging"> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Fuzzy Datatypes" colspan="9" align="center"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Attributes-Datatypes" colspan="1" align="center" 

                                                       width="230px"/> 

                                            <auxheader label="Values" colspan="8" align="center"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <auxhead> 

                                            <auxheader label="Attributes-Datatypes" colspan="1" align="left"/> 

                                            <auxheader label="A" colspan="2" align="center"/> 

                                            <auxheader label="B" colspan="2" align="center"/> 

                                            <auxheader label="C" colspan="2" align="center"/> 

                                            <auxheader label="D" colspan="2" align="center"/> 

                                        </auxhead> 

                                        <listhead> 

                                            <listheader label="Attributes-Datatypes" align="left" width="230px"/> 

                                            <listheader label="xA" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="yA" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="xB" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="yB" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="xC" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="yC" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="xD" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                            <listheader label="yD" sort="none" align="left" width="35px"/> 

                                        </listhead> 

                                    </listbox> 

                                    <paging id="datatypesPaging" pageSize="20" autohide="false" detailed="true"/> 

                                    <zscript>fuzzyDatatypes.paginal = datatypesPaging;</zscript> 

 

                                    <menupopup id="editPopup"> 

                                        <menuitem image="/images/img/Centigrade-Widget-Icons/kchart1.png" 

                                                  label="Export Chart only for this Datatype" 

                                                  onClick="mainWindow.createChart(1);"/> 

                                        <menuseparator/> 

                                        <menuitem image="/images/img/Centigrade-Widget-Icons/kchart.png" 

                                                  label="Export Chart for this Attribute with all Datatypes" 

                                                  onClick="mainWindow.createChart(2);"/> 

                                    </menupopup> 

                                </vbox> 
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                            </hbox> 

                        </vbox> 

                    </div> 

 

                                  </tabpanel> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            </tabpanels> 

        </tabbox> 

    </div> 

    <window id="chartWindow" width="600px" height="600px" border="normal" 

            action="onshow:anima.appear(#{self});onhide:anima.fade(#{self})" visible="false"> 

        <caption id="capLbl"/> 

        <separator/> 

        <vbox> 

            <div align="right"> 

                <button style="cursor:pointer;" image="/images/img/Centigrade-Widget-Icons/Exit.png" 

                        onClick="hideWindow();" tooltiptext="Close"/> 

            </div> 

            <zscript> 

                void hideWindow(){ 

                chartWindow.setVisible(false); 

                } 

            </zscript> 

            <chart id="step" width="500" height="500" 

                   type="area" threeD="true" fgAlpha="128"/> 

        </vbox> 

    </window> 

</window> 

 

Επεξιγθςθ 

Το step2cpanel ενςωματϊνει τον RDF γράφο επιςθμαίνοντασ τισ αςαφείσ ιδιότθτεσ που ζχει επιλζξει ο 

χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα, ςε ςυνδυαςμό με τα λεκτικά ςτα οποία αναφζρονται και αποδίδουν 

αςαφι γνϊςθ.  Ραρζχει το κατάλλθλο μθχανιςμό για τθν ςυμπλιρωςθ του πεδίου τιμϊν για κάκε λεκτικό, 

βάςθ του γραφικοφ διαγράμματοσ τον οποίο τον κακοδθγεί. Υπάρχουν ζνα αντικείμενο τφπου button, που 

χρθςιμοποιείται για τθν εξαγωγι ςε xml κϊδικα όλων των επιλογϊν που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. 

Το αντικείμενο iframeDiv τφπου DIV περιλαμβάνει τον RDF γράφο.  Το αντικείμενο τφπου Listbox, 

fuzzyDatatypes χρθςιμοποιείται για τθν απόδοςθ του πεδίου οριςμοφ για κάκε λεκτικό που αναφζρεται 

ςε μια ιδιότθτα. Το αντικείμενο τφπου Paging χρθςιμοποιείται για τθν ςελιδοποίθςθ των εγγραφϊν του  

αντικείμενου fuzzyDatatypes. Το αντικείμενο editPopup τφπου Menopopup χρθςιμοποιείται για να 

παρζχει ςτον χριςτθ επιλογζσ εμφάνιςθσ γραφικϊν διαγραμμάτων του πεδίου τιμϊν των λεκτικϊν που 

αποδίδουν αςαφι γνϊςθ. 
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7.3 ΚΛΑΣΕΙΣ JAVA 
 

Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτοφν οι Java κλάςεισ τθσ πλατφόρμασ 

«wbGraphFuzzyOnto», ο ρόλοσ τουσ και τα ςθμαντικότερα ςθμεία τουσ. Ρριν ξεκινιςουμε 

τθν περιγραφι όλων των κλάςεων, κρίνεται ςκόπιμο θ αναφορά οριςμζνων επιςθμάνςεων. 

Οι Java κλάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί είναι οι ακόλουκεσ: 

 Package: servlets 

• Step1Servlet.java (Servlet) 

• Step2aServlet.java (Servlet) 

• Step2bServlet.java (Servlet) 

• Step2cServlet.java (Servlet) 

• XmlServlet.java (Servlet) 

 Package: zul.admin_components 

• Step1AdminComponents.java 

• Step2aAdminComponents.java 

• Step2bAdminComponents.java 

• Step2cAdminComponents.java 

 Package: zul.update 

• Functions.java 

• UpdateSvgFileStep1.java 

• UpdateSvgFileStep2a.java 

• UpdateSvgFileStep2b.java 

• UpdateSvgFileStep2c.java 

Το αντικείμενο chartWindow τφπου Window χρθςιμοποιείται για τθν εμφάνιςθ των γραφικϊν 

διαγραμμάτων που κα  αναπαριςτοφν τα κακοριςμζνα όρια ενόσ λεκτικοφ που αποτελεί τιμι ςε μία 

ιδιότθτα ι για τθν ςυνολικι αναπαράςταςθ των λεκτικϊν που αποτελοφν τιμζσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ 

ιδιότθτα. Το αντικείμενο step τφπου Chart χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία των γραφικϊν 

διαγραμμάτων, θ ιδιότθτα type ορίηει το είδοσ του γραφιματοσ, θ ιδιότθτα threeD αν είναι αλθκισ 

επιτρζπει τθν εμφάνιςθ με τριςδιάςτατθ μορφι, ενϊ θ τιμι τθσ ιδίοτθτασ fgAlpha ορίηει τθν διαφάνεια 

των τμθμάτων του γραφικοφ διαγράμματοσ. 
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 Package: graph 

• OntoVisualize.java 

 SH (Εμφωλευμζνθ Κλάςθ) 

 SaxErrorHandler (Εμφωλευμζνθ Κλάςθ) 

 Package: zul 

• ConstMainWin.java 

 Package: zul.onload 

• SetSvgSelections.java 

 

Σθμαντικό, κρίνεται να αναφζρουμε ότι κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ 

πλατφόρμασ παρουςιαςτικαν κάποια προβλιματα ωσ προσ τον τρόπο που ζπρεπε  να 

διαχειριηόμαςτε τισ επιλογζσ του χριςτθ που πραγματοποιοφςε πάνω ςε ζναν RDF γράφο.  

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει για τθν απεικόνιςι του γράφου χρθςιμοποιιςαμε SVG αρχεία 

ενςωματωμζνα ςε XHTML ςελίδεσ, ςε ςυνδυαςμό με JavaScript ςυναρτιςεισ που 

επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ. Επειδι δεν είναι δυνατόν να διαχειριςτοφμε 

απευκείασ ZK components μζςα από JavaScript ςυναρτιςεισ, αποφαςίςτθκε να 

χρθςιμοποιοφμε Java Servlet κλάςεισ που μποροφν να κλθκοφν μζςα από JavaScript 

ςυναρτιςεισ, μζςω AJAX μεκόδων. Τθν επίτευξθ τθσ διαχείριςθσ των ZK components 

ολοκλθρϊνεται μζςα από τουσ μεκόδουσ που παρζχουν οι κλάςεισ του πακζτου 

zul.admin_components όπωσ κα περιγράψουμε ςτθν ςυνζχεια.  

Επίςθσ κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι το βιμα «step1» αντιςτοιχεί ςτθν επιλογι 

των ςτοιχείων τθσ crisp οντολογίασ που αποδίδουν αςάφεια (το οποίο επιτυγχάνεται ςτο 

tab «tabstep1» και tabpanel «step1panel»), το βιμα «step2a» αντιςτοιχεί ςτθν 

αςαφοποίθςθ των αςαφϊν ςχζςεων που ζχουνε επιλεχτεί (το οποίο επιτυγχάνεται ςτο tab 

«tabstep2a» και tabpanel «step2apanel»), το βιμα «step2b» αντιςτοιχεί ςτθν αςαφοποίθςθ 

των αςαφϊν εννοιϊν που ζχουνε επιλεχτεί (το οποίο επιτυγχάνεται ςτο tab «tabstep2b» 

και tabpanel «step2bpanel») και τζλοσ το βιμα «step2c» αντιςτοιχεί ςτθν αςαφοποίθςθ 

των αςαφϊν λεκτικϊν που αποτελοφν τιμζσ μιασ  ιδιότθτεσ (το οποίο επιτυγχάνεται ςτο tab 

«tabstep2c και tabpanel «step2cpanel»). 

7.3.1 CONSTMAINWIN.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ ConstMainWin.java κλάςθ ζχει οριςτεί ςτθν index.zul ςελίδα για τθν διαχείριςθ 

των ZK components τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ. Μζςα από τθν λειτουργικότθτα που 

παρζχει θ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ, δθμιουργοφνται νζα components που αναφζρονται ςτθν 

index.zul ςελίδα, διαχειρίηονται όλεσ τισ αιτιςεισ και τισ αποκρίςεισ των χρθςτϊν, γίνονται 
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κλιςεισ ςε μεκόδουσ άλλων κλάςεων. Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν κλάςθ, μζςα από τθν 

εκτζλεςθ των μεκόδων τθσ, επιτυγχάνεται θ λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ  

αςαφοποίθςθσ οντολογιϊν «wbGraphFuzzyOnto». 

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

import org.zkoss.zul.*; 
import org.zkoss.zul.Button; 
import org.zkoss.zul.Window; 
import org.zkoss.zk.ui.Desktop; 
import org.zkoss.zk.ui.Executions; 
import org.zkoss.zk.ui.event.Events; 
import org.zkoss.zk.ui.event.EventListener; 
import org.zkoss.zk.ui.event.Event; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.w3c.dom.*; 
import java.util.*; 
import java.io.StringReader; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.File; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import zul.admin_components.Step1AdminComponents; 
import zul.admin_components.Step2aAdminComponents; 
import zul.admin_components.Step2bAdminComponents; 
import zul.admin_components.Step2cAdminComponents; 
import zul.update.UpdateSvgFileStep2a; 
import zul.update.UpdateSvgFileStep2b; 
import zul.update.UpdateSvgFileStep2c; 
import graph.OntoVisualize; 

 

    Button clearBText; ->  Αντιςτοιχεί ςτο Component με id clearBText   τθσ index.zul 
    Button parseBText; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component  με id  parseBText τθσ index.zul 
    Textbox rdfText;  -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id  rdfText  τθσ index.zul 
    Textbox uriText;  -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id rdfText   τθσ index.zul 
    Tabbox tb;    -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id tb   τθσ index.zul 
    ->   Αντιςτοιχεί ςτο Component με id tabstep1  τθσ index.zul. Αντιςτοιχεί ςτο tab ςτο οποίο γίνεται θ   
     επιλογι   των αςαφϊν ςτοιχείων 
    public static Tab tabstep1; 
    ->  Αντιςτοιχεί ςτο Component με id tabstep2a  τθσ index.zul. Αντιςτοιχεί ςτο tab ςτο οποίο γίνεται θ   
          αςαφοποίθςθ των ςχζςεων 
    public static Tab tabstep2a; 
    ->  Αντιςτοιχεί ςτο Component με id tabstep2b  τθσ index.zul. Αντιςτοιχεί ςτο tab ςτο οποίο γίνεται θ    
         αςαφοποίθςθ των εννοιϊν 
    public static Tab tabstep2b; 
    -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id tabstep2c  τθσ index.zul. Αντιςτοιχεί ςτο tab ςτο οποίο γίνεται θ 
        αςαφοποίθςθ των λεκτικϊν 
    public static Tab tabstep2c; 
    Div step1Div; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id step1Div   τθσ index.zul 
    Iframe step1Iframe; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id step1Iframe τθσ index.zul 
    Iframe step2aFrame; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id step2aFrame τθσ index.zul 
    Iframe step2bFrame; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id step2bFrame τθσ index.zul 
    Iframe step2cFrame; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id step2cFrame τθσ index.zul 
    Html htmlCode;   -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id htmlCode τθσ index.zul 
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Μζκοδοι: 

 public void onCreate() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εκτελείται με το ποφ κα κλθκεί θ ZK ςελίδα index.zul. 

Αρχικά αρχικοποιοφνται όλεσ οι μεταβλθτζσ που αναφζραμε παραπάνω και που 

αντιςτοιχοφν ςε components τθσ ςελίδασ index.zul. Αυτό επιτυγχάνεται για κάκε 

component κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου getFellowIfAny("αναγνωριςτικό") και του 

αναγνωριςτικοφ του. Επίςθσ ςτο component «tb» που είναι τφπου Tabbox εκχωρείται ζνασ 

«EventListener» για τθν διαχείριςθ των tabs όταν  επιλζγεται ενά tab. Συγκεκριμζνα με τθν 

    Label attributelLbl; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id attributelLbl τθσ index.zul 
    Menupopup editPopup; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id editPopup τθσ index.zul 
    Window chartWindow; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id chartWindow τθσ index.zul 
    public static Listbox relationListbox; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id relationListbox τθσ index.zul 
    public static Listbox relationStatement; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id relationStatement τθσ index.zul 
    public static Listbox conceptInstances; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id conceptInstances τθσ index.zul 
    public static Listbox conceptListbox;  -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id conceptListbox τθσ index.zul 
    public static Listbox fuzzyDatatypes;  -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id fuzzyDatatypes τθσ index.zul 
    public static Button nextButton; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id nextButton τθσ index.zul 
    public static Button exportButton; -> Αντιςτοιχεί ςτο Component με id exportButton τθσ index.zul 
    -> Μεταβλθτι τφπου String που χρθςιμοποιείται για τθν εξαγωγι του RDF κϊδικα και 
         των επιλογϊν που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ ςε XML μορφι 
    public static String stepXML = ""; 
    -> Μεταβλθτι που  αποκθκεφει κάκε φόρα ςε πιο βιμα - πάνελ βρίςκεται ο χριςτθσ  χρθςιμοποιείται για  
        εξαγωγι XML 
    public static String step; 
    ->  Μεταβλθτι τφπου Vector για τθν αποκικευςθ των επιλογϊν που πραγματοποιεί 
          ο χριςτθσ ςτο Tabpanel με id step1panel (Ράνελ επιλογισ αςαφϊν ςτοιχείων) 
    public static Vector selections; 
    ->  Το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο χρθςιμοποιείται για να ζχουμε πρόςβαςθ ςε όλα τα components 
          public static Desktop desktop; 
    -> Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Step2aAdminComponents 
    public static Step2aAdminComponents step2aAdminComponents; 
    -> Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Step2bAdminComponents 
    public static Step2bAdminComponents step2bAdminComponents; 
    -> Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Step2cAdminComponents 
    public static Step2cAdminComponents step2cAdminComponents; 
    -> Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Step1AdminComponents 
    public static Step1AdminComponents step1AdminComponents; 
    -> Μεταβλθτι που  αποκθκεφει κάκε φόρα ςε πιο βιμα - πάνελ βρίςκεται ο χριςτθσ 
    public static String val = ""; 
    ->  Αποκθκεφει τισ αςαφείσ ζννοιεσ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 
    public static Vector vect_1 = new Vector(); 
    ->  Αποκθκεφει τισ αςαφείσ ςχζςεισ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 
    public static Vector vect_2 = new Vector(); 
    ->  Αποκθκεφει τισ ιδιότθτεσ και τα αςαφι λεκτικά που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 
    public static Vector vect_3 = new Vector(); 
    ->  Directory ςτο οποίο δθμιουργοφνται και αποκθκεφονται τα svg και XHTML αρχεία 
    public static String tmpDir =  “C:\\ wbGraphFuzzyOnto \\out\\exploded\\TestRdfValidatorWeb\\tmp"; 
    -> Χρθςιμοποιείται για τθν διαχωριςμό των επίλογων που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ 
    public static HashMap xmlData = new HashMap(); 
    -> Πνομα αρχείου SVG χωρίσ κατάλθξθ 
    public static String fileNameWithoutSuffix = ""; 
    -> Πνομα αρχείου SVG χωρίσ κατάλθξθ 
    public static String svgFileName = ""; 
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επιλογι ενόσ tab εκχωροφμε μία ςυγκεκριμζνθ τιμι ςτθν μεταβλθτι val που να 

αντιπροςωπεφει το επιλεγμζνο tab. Τζλοσ αρχικοποιείται το αντικείμενο desktop με τθν 

μζκοδο getDesktop(). 

 public void createChart(int number) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εκτελείται με το που ο χριςτθσ επιλζξει μία από τισ 

διακζςιμεσ επιλογζσ του component editpopup που του παρζχονται ςτθν ςελίδα index.zul. 

Αν θ τιμι number ιςοφται με 1 τότε δθμιουργείται το αντίςτοιχο γραφικό διόραμα για το 

ςτοιχείο του component fuzzyDatatypes που επζλεξε ο χριςτθσ. Συγκεκριμζνα εμφανίηεται 

το γραφικό διάγραμμα αναπαράςταςθσ των κακοριςμζνων ορίων ενόσ λεκτικοφ που 

αποδίδει αςαφι γνϊςθ ςε μία ιδιότθτα. Αν θ τιμι number ιςοφται με δφο εμφανίηεται 

γραφικό διάγραμμα ςυμπεριλαμβανομζνου όλων των λεκτικϊν που αναφζρονται ςε αυτιν 

τθν ιδιότθτα και αποδίδουν αςαφι γνϊςθ.  

 public String getRelation(String value) 

Ρρόκειται για μία μζκοδο που καλείται από τθν μζκοδο createChart και επιςτρζφει 

τθν ιδιότθτα για τθν οποία επιλζχτθκε θ εμφάνιςθ του γραφικοφ διαγράμματοσ. Θ 

μεταβλθτι value εκτόσ από τθν ιδιότθτα εμπεριζχει και το λεκτικό ςτο οποία αναφζρεται 

για αυτό ακριβϊσ γίνεται ζνασ διαχωριςμόσ τθσ ιδιότθτασ και του λεκτικοφ. 

 public String getObject(String value) 

Ρρόκειται για μία μζκοδο που καλείται από τθν μζκοδο createChart και αντί να 

επιςτρζφει τθν ιδιότθτα όπωσ πραγματοποιεί θ μζκοδοσ getRelation(), επιςτρζφει τθν τιμι 

τθσ ιδιότθτασ που είναι λεκτικό και που προκφπτει από τθν μεταβλθτι value.  

 public void resetComponents() 

Επειδι μπορεί ζνασ χριςτθσ να ζχει προβεί ιδθ ςτθν αςαφοποίθςθ μιασ crisp 

οντολογίασ και  να επικυμεί να προβεί ςτθν αςαφοποίςθ μιασ άλλθσ οντολογίασ, θ 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επαναφζρει τα components ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ.  Καλείται 

από τθν μζκοδο onParseBtextCkick(). 

   public static void setVector(String uri, String method)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από το Servlet  Step1Servlet.java και ενθμερϊνει 

το Vector selections ςχετικά με τισ αςαφι ςτοιχεία που επιλζγει ο χριςτθσ. Επίςθσ 

αρχικοποιείται το αντικείμενο step1AdminComponents και καλείται θ μζκοδοσ 

enableComponents του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Το  uri αντιςτοιχεί ςτο ςτοιχείο που 

επζλεξε ο χριςτθσ ςτον RDF γράφο και θ τιμι τθσ μεταβλθτισ method ςτο αν κα πρζπει να 

αφαιρεκεί ι να προςτεκεί αυτι θ επιλογι ςτο Vector selections. 

  public static void setSelecteditems(String selection, String Step) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί από τα Servlet  Step2aServlet.java, 

Step2bServlet.java και Step2cServlet. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ Step κακορίηει από πιο Servlet 

κλικθκε θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ και ςτθν ςυνζχεια αρχικοποιεί ζνα από τα αντικείμενα 
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step2aAdminComponents, step2bAdminComponents και step2cAdminComponents   

ανάλογά με τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ Step. Στθν ςυνζχεια καλείται ανάλογα με το 

αντικείμενο το οποίο ζχει αρχικοποιθκεί μία από τισ μεκόδουσ των αντικειμζνων 

runStep2a(),runStep2b ι runStep2c.  

   public static void onClearBtextCkick () 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται με το πάτθμα του κουμπιοφ που αντιςτοιχεί ςτο 

component clearBText. Το αποτζλεςμα αυτισ ενεργείασ είναι ο κακαριςμόσ του πεδίου που 

ειςάγεται ο rdf κϊδικασ και αντιςτοιχεί ςτο component rdfText.  

   public static void enableButtons () 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο που ενεργοποιεί τα components   exportButton και 

nextButton που περικλείονται ςτο component step1panel (τφπου tabpanel). Θ μζκοδοσ 

αυτι καλείται από τθν μζκοδο onParseBtextCkick(). 

   public static void onParseBtextCkick () 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εκτελείται με το πάτθμα του κουμπιοφ που αντιςτοιχεί 

ςτο component parseBText. Αρχικά γίνεται ζλεγχοσ  αν ζχει οριςτεί ζγκυροσ XML κϊδικασ 

ςτο component rdfText. Σε διαφορετικι περίπτωςθ εμφανίηεται μινυμα λάκουσ. Στθν 

ςυνζχεια καλείται θ μζκοδοσ resetComponents και getData(), οποφ θ εκτζλεςθ τθσ μεκόδου 

getData() προκαλεί τθν αρχικοποίθςθ τθσ μεταβλθτισ xmlData. Ζπειτα καλείται θ μζκοδοσ 

createDotFile() τθσ κλάςθσ OntoVisualize, μζςω τθσ οποίασ παράγεται το αρχείο XHTML, το 

οποίο ορίηεται ωσ πθγι  ςτο component step1Iframe τφπου Iframe. Το ςυγκεκριμζνο XHTML 

αρχείο ενςωματϊνει τον RDF γράφο ςε μορφι SVG και τισ απαραίτθτεσ ςυναρτιςεισ 

JavaScript που επιτρζπουν τθν διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ.  Τζλοσ καλοφνται οι 

μζκοδοι enableButton(), editSelection(vect_2), initializeListboxesStep2b() ι 

initializeListboxesStep2c, μόνο εφόςον ο κϊδικασ XML που ειςιγαγε ο χριςτθσ περιζχει 

πλθροφορίεσ για επιλεγμζνα αςαφι ςτοιχεία ι ζχει προβεί ιδθ ςτθν περιγραφι αςαφϊν 

ςχζςεων, αςαφϊν εννοιϊν ι αςαφϊν λεκτικϊν ςτοιχείων που αποτελοφν τιμι ςε μία 

ιδιότθτα αντίςτοιχα. 

     public HashMap getData(String rdfText) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αρχικοποιεί τθν μεταβλθτι xmlData. Δοκζντοσ XML 

κϊδικα που αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ μεταβλθτισ rdfText, γίνεται ζλεγχοσ αν περιζχονται 

πλθροφορίεσ για επιλεγμζνα αςαφι ςτοιχεία, αν ζχει προβεί ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ 

ςτιγμι, ςτθν περιγραφι αςαφϊν ςχζςεων, αςαφϊν εννοιϊν ι αςαφϊν λεκτικϊν. Στθν 

ςυνζχεια ταξινομεί τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτθν μεταβλθτι xmlData ορίηοντασ 

ςυγκεκριμζνα «κλειδία» ανάλογα με το που αναφζρονται. Το κλειδί main αντιςτοιχεί ςτον 

κϊδικα τθσ crisp οντολογίασ, το κλειδί step1 ςτισ πλθροφορίεσ επιλεγμζνων αςαφϊν 

ςτοιχείων, το κλειδί step2a ςτισ πλθροφορίεσ αςαφϊν ςχζςεων, το κλειδί step2b ςτισ 

πλθροφορίεσ αςαφϊν εννοιϊν και τζλοσ το κλειδί step2c ςτισ πλθροφορίεσ αςαφϊν 

λεκτικϊν.    
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    public void exportStep1() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί που 

αντιςτοιχεί ςτο component exportButton. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ 

εξαγωγι όλων των επιλογϊν και των ςτοιχείων που ζχει πραγματοποιιςει και ορίςει ο 

χριςτθσ αντίςτοιχα, ςε μορφι XML. Ορίηει τθν τιμι step1 ςτθν μεταβλθτι step  για να 

δθλϊςει ότι βριςκόμαςτε ςτο step1panel. Στθν ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ για το πια tab είναι 

εμφανίςιμα ϊςτε να τρζξουν οι κατάλλθλοι μζκοδοι (exportStep2aTmp, exportStep2bTmp, 

exportStep2cTmp) για τθν ςυλλογι ςτοιχείων και από τα αλλά Tabpanel. Ζπειτα 

ςυλλζγονται οι πλθροφορίεσ από το επιλεγμζνο tab. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται, 

διαμορφϊνονται να ζχουν XML δομι και ςτθν ςυνζχεια αποκθκεφονται μαηί με τον κϊδικα 

τθσ crisp οντολογίασ ςτθν μεταβλθτι stepXML και τζλοσ καλείται το servlet XmlServlet.java.  

    public void exportStep1Tmp() 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ ςυλλογι και θ αποκικευςθ των 

πλθροφοριϊν  που αφοροφν τα επιλεγμζνα αςαφι ςτοιχεία και που πραγματοποιικθκε θ 

επιλογι τουσ ςτο step1panel με μορφι XML, ςτθν μεταβλθτι stepXML. 

 public void exportStep2a() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με τίτλο 

«Export to XML» που βρίςκεται ςτο step2apanel. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ 

εξαγωγι όλων των επιλογϊν και των ςτοιχείων που ζχει πραγματοποιιςει και ορίςει ο 

χριςτθσ αντίςτοιχα, ςε μορφι XML. Ορίηει τθν τιμι step2a ςτθν μεταβλθτι step  για να 

δθλϊςει ότι βριςκόμαςτε ςτο step2apanel. Στθν ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ για το πια tab 

είναι εμφανίςιμα ϊςτε να τρζξουν οι κατάλλθλοι μζκοδοι (exportStep1Tmp, 

exportStep2bTmp, exportStep2cTmp) για τθν ςυλλογι ςτοιχείων και από τα αλλά Tabpanel.  

Ζπειτα ςυλλζγονται οι πλθροφορίεσ από το επιλεγμζνο tab. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που 

ςυλλζγονται, διαμορφϊνονται να ζχουν XML δομι και ςτθν ςυνζχεια αποκθκεφονται μαηί 

με τον κϊδικα τθσ crisp οντολογίασ ςτθν μεταβλθτι stepXML και τζλοσ καλείται το servlet 

XmlServlet.java.  

    public void exportStep2aTmp() 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ ςυλλογι και θ αποκικευςθ των 

πλθροφοριϊν  που αφοροφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν οριςτεί και ςυντελοφν ςτθν 

αςαφοποίθςθ των αςαφϊν ςχζςεων ςτο step2apanel με μορφι XML, ςτθν μεταβλθτι 

stepXML. 

 public void exportStep2b() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με τίτλο 

«Export to XML» που βρίςκεται ςτο step2bpanel. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ 

εξαγωγι όλων των επιλογϊν και των ςτοιχείων που ζχει πραγματοποιιςει και ορίςει ο 

χριςτθσ αντίςτοιχα, ςε μορφι XML. Ορίηει τθν τιμι step2b ςτθν μεταβλθτι step  για να 

δθλϊςει ότι βριςκόμαςτε ςτο step2bpanel. Στθν ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ για το πια tab 

είναι εμφανίςιμα ϊςτε να τρζξουν οι κατάλλθλοι μζκοδοι (exportStep1Tmp, 
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exportStep2aTmp, exportStep2cTmp) για τθν ςυλλογι ςτοιχείων και από τα αλλά Tabpanel.  

Ζπειτα ςυλλζγονται οι πλθροφορίεσ από το επιλεγμζνο tab. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που 

ςυλλζγονται, διαμορφϊνονται να ζχουν XML δομι και ςτθν ςυνζχεια αποκθκεφονται μαηί 

με τον κϊδικα τθσ crisp οντολογίασ ςτθν μεταβλθτι stepXML και τζλοσ καλείται το servlet 

XmlServlet.java.  

    public void exportStep2bTmp() 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ ςυλλογι και θ αποκικευςθ των 

πλθροφοριϊν  που αφοροφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν οριςτεί και ςυντελοφν ςτθν 

αςαφοποίθςθ των αςαφϊν εννοιϊν ςτο step2bpanel με μορφι XML, ςτθν μεταβλθτι 

stepXML. 

 public void exportStep2c() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με τίτλο 

«Export to XML» που βρίςκεται ςτο step2cpanel. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ 

εξαγωγι όλων των επιλογϊν και των ςτοιχείων που ζχει πραγματοποιιςει και ορίςει ο 

χριςτθσ αντίςτοιχα, ςε μορφι XML. Ορίηει τθν τιμι step2c ςτθν μεταβλθτι step  για να 

δθλϊςει ότι βριςκόμαςτε ςτο step2bpanel. Στθν ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ για το πια tab 

είναι εμφανίςιμα ϊςτε να τρζξουν οι κατάλλθλοι μζκοδοι (exportStep1Tmp, 

exportStep2aTmp, exportStep2bTmp) για τθν ςυλλογι ςτοιχείων και από τα αλλά Tabpanel.  

Ζπειτα ςυλλζγονται οι πλθροφορίεσ από το επιλεγμζνο tab. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που 

ςυλλζγονται, διαμορφϊνονται να ζχουν XML δομι και ςτθν ςυνζχεια αποκθκεφονται μαηί 

με τον κϊδικα τθσ crisp οντολογίασ ςτθν μεταβλθτι stepXML και τζλοσ καλείται το servlet 

XmlServlet.java.  

    public void exportStep2cTmp() 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ ςυλλογι και θ αποκικευςθ των 

πλθροφοριϊν  που αφοροφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν οριςτεί και ςυντελοφν ςτθν 

αςαφοποίθςθ των αςαφϊν λεκτικϊν που αποτελοφν τιμι ςε μία ιδιότθτα  ςτο step2bpanel 

με μορφι XML, ςτθν μεταβλθτι stepXML. 

   public void initializeVectors () 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ ειςάγει τισ αςαφείσ ζννοιεσ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 

ςτο Vector vect_1, τισ αςαφείσ ςχζςεισ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ ςτο vect_2 και τα 

αςαφι λεκτικά που αποτελοφν τιμζσ ςε μία ιδιότθτα ςτο vect_3. 

   public void initializeVectors () 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ ειςάγει τισ αςαφείσ ζννοιεσ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ 

ςτο Vector vect_1, τισ αςαφείσ ςχζςεισ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ ςτο vect_2 και τα 

αςαφι λεκτικά που αποτελοφν τιμζσ ςε μία ιδιότθτα ςτο vect_3. 
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 public void goTostep2() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ καλείται από το component nextButton που περικλείεται 

μζςα ςτο component step1panel. Αρχικά γίνεται ζλεγχοσ αν το μζγεκόσ του Vector 

selections είναι μεγαλφτερο από το μθδζν (το Vector selections περιζχει τισ επιλογζσ του 

χριςτθ για αςαφι ςτοιχεία) και εφόςον είναι ςτθν ςυνζχεια καλείται θ μζκοδοσ 

initializeVectors(). Ζπειτα αρχικοποιοφνται τα components τφπου Listbox relationListbox, 

relationStatement, conceptInstances, conceptListbox και fuzzyDatatypes. Τζλοσ γίνεται 

ζλεγχοσ αν ο χριςτθσ ζχει επιλζξει αςαφείσ ςχζςεισ (vect_2.size()>0), ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ εμφανίηει το tabstep2a και καλεί τθν μζκοδο editSelection(). Διαφορετικά κάνει 

ζλεγχο αν ο χριςτθσ ζχει επιλζξει αςαφείσ ζννοιεσ (vect_1.size()>0) και εμφανίηει το 

tabstep2b και καλεί τθν μζκοδο initializeListboxesStep2b()  ι    αν δεν ιςχφει καμία από τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ εμφανίηει το tabstep2c και καλεί τθν μζκοδο 

initializeListboxesStep2c(). 

 public void goTostep2b() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με τίτλο «Next 

Step» που βρίςκεται ςτο step2apanel. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, είναι αρχικά να 

πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των πεδίων των εγγραφϊν που υπάρχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πάνελ, κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου checkStep2a(). Στθν ςυνζχεια ανάλογα 

με τα αςαφι ςτοιχεία που είχε επιλζξει ςτο βιμα «step1», μεταφζρεται ςτο step2bpanel 

όπου μπορεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ των εννοιϊν που είχε επιλζξει ι μεταφζρεται 

ςτο step2cpanel όπου μπορεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ των λεκτικϊν που αποτελοφν 

τιμζσ ςτισ ιδιότθτεσ που είχε επιλζξει. 

 public void goTostep2b() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με τίτλο «Next 

Step» που βρίςκεται ςτο step2bpanel. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, είναι αρχικά να 

πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των πεδίων των εγγραφϊν που υπάρχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πάνελ, κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου checkStep2b(). Στθν ςυνζχεια εφόςον ο 

χριςτθσ ςτο βιμα «step1» ζχει επιλζξει ιδιότθτεσ οποφ οι τιμζσ του αποδίδουν αςαφι 

γνϊςθ, μεταφζρεται ςτο step2cpanel όπου μπορεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ των 

λεκτικϊν που αποτελοφν τιμζσ ςτισ ιδιότθτεσ που επζλεξε. 

 public void resetFieldsStep2a() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ επαναφζρει ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ τα components 

που είναι τφπου Textbox και Doublebox και που ανικουν ςτισ εγγραφζσ των Listboxes 

relationListbox και relationStatement αντίςτοιχα. Θ μζκοδοσ resetFieldsStep2a() καλείται 

από τθν μζκοδο exportStep2a(). 

 public void resetFieldsStep2b() 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ επαναφζρει ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ τα components 

που είναι τφπου Textbox και Doublebox και που ανικουν ςτισ εγγραφζσ των Listboxes 
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conceptListbox και conceptInstances αντίςτοιχα. Θ μζκοδοσ resetFieldsStep2b() καλείται 

από τθν μζκοδο exportStep2b(). 

 public void resetstep2cListitem (Listitem listitem) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδόσ επαναφζρει ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ τα components 

που είναι τφπου Doublebox και που ανικουν ςτο αντικείμενο τθσ listitem του Listbox 

fuzzyDatatypes. Θ μζκοδοσ resetstep2cListitem (Listitem listitem) καλείται από τθν μζκοδο 

createChart(int number). 

 public void checkStep2a() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδό που εξετάςει αν τιμζσ που ζχουν εκχωρθκεί ςτα 

components τφπου Textbox και Doublebox και που ανικουν ςτισ εγγραφζσ των Listboxes 

relationListbox και relationStatement αντίςτοιχα, είναι ζγκυρεσ. Σε περίπτωςθ λάκουσ 

επιςτρζφει μια μεταβλθτι Boolean με τιμι true. Θ μζκοδοσ checkStep2a() καλείται από τθν 

μζκοδο exportStep2a(). 

 public void checkStep2b() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδό που εξετάςει αν τιμζσ που ζχουν εκχωρθκεί ςτα 

components τφπου Textbox και Doublebox και που ανικουν ςτισ εγγραφζσ των Listboxes 

conceptListbox και conceptInstances αντίςτοιχα, είναι ζγκυρεσ. Σε περίπτωςθ λάκουσ 

επιςτρζφει μια μεταβλθτι Boolean με τιμι true. Θ μζκοδοσ checkStep2b() καλείται από τθν 

μζκοδο exportStep2b(). 

 public void checkStep2c() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδό που εξετάςει αν τιμζσ που ζχουν εκχωρθκεί ςτα 

components τφπου Doublebox και που ανικουν ςτισ εγγραφζσ του Listbox  fuzzyDatatypes, 

είναι ζγκυρεσ. Σε περίπτωςθ λάκουσ επιςτρζφει μια μεταβλθτι Boolean με τιμι true. Θ 

μζκοδοσ checkStep2c() καλείται από τθν μζκοδο exportStep2c(). 

 public void setStep2aData() 

H ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο editSelection(). Αρχικά ελζγχει 

αν υπάρχουν πλθροφορίεσ που να ζχει ορίςει ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ περίοδο και που  

αφοροφν αςαφείσ ςχζςεισ. Αυτό επιτυγχάνεται με το να ελζγχει αν υπάρχει εγγραφι ςτο 

Hashmap xmlData με κλειδί «step2a». Εφόςον υπάρχουν πλθροφορίεσ δθμιουργεί 

ζγγραφεσ ςτα Listboxes relationListbox και relationStatement με τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.   

 public void setStep2bData() 

H ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2b(). 

Αρχικά ελζγχει αν υπάρχουν πλθροφορίεσ που να ζχει ορίςει ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ 

περίοδο και που  αφοροφν αςαφείσ ζννοιεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με το να ελζγχει αν 

υπάρχει εγγραφι ςτο Hashmap xmlData με κλειδί «step2b». Εφόςον υπάρχουν 

πλθροφορίεσ δθμιουργεί ζγγραφεσ ςτα Listboxes conceptListbox και conceptInstances με 

τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.   
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 public void setStep2cData() 

H ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2c(). 

Αρχικά ελζγχει αν υπάρχουν πλθροφορίεσ που να ζχει ορίςει ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ 

περίοδο και που  αφοροφν αςαφι λεκτικά που αποτελοφν τιμι ςε μία ιδιότθτα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το να ελζγχει αν υπάρχει εγγραφι ςτο Hashmap xmlData με κλειδί 

«step2c». Εφόςον υπάρχουν πλθροφορίεσ δθμιουργεί ζγγραφεσ ςτο Listbox fuzzyDatatypes 

με τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.   

 public void setStep2cData() 

H ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2c(). 

Αρχικά ελζγχει αν υπάρχουν πλθροφορίεσ που να ζχει ορίςει ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ 

περίοδο και που  αφοροφν αςαφι λεκτικά που αποτελοφν τιμι ςε μία ιδιότθτα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το να ελζγχει αν υπάρχει εγγραφι ςτο Hashmap xmlData με κλειδί 

«step2c». Εφόςον υπάρχουν πλθροφορίεσ δθμιουργεί ζγγραφεσ ςτο Listbox fuzzyDatatypes 

με τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.   

 public  String getCharacterDataFromElement(Element e) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί από τισ μεκόδουσ  setStep2aData(),  

setStep2bData() και setStep2cData(). Δοκζντοσ ενόσ XML element ελζγχει αν το 

ςυγκεκριμζνο elemenet είναι ςτιγμιότυπο του αντικειμζνου CharacterData και εφόςον είναι 

επιςτρζφει  τθν τιμι του. 

 public void editSelection(Vector selections) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ οποία αρχικοποιεί τα Listboxes relationListbox και 

relationStatement. Συγκεκριμζνα ςτο relationListbox δίνεται θ ευχζρεια ςτον χριςτθ να 

ορίςει το «Vague Nature» και   «Degree Interpetation» για κάκε αςαφι ςχζςθ που ζχει 

επιλζξει, ενϊ ςτο Listbox relationStatement ο χριςτθσ ορίηει τουσ βακμοφσ αςάφειασ για 

τθν κάκε επιλεγμζνθ αςαφι ςχζςθ ςε ςυνδυαςμό με τα ςτιγμιότυπα εννοιϊν που 

ςυνδζονται με αυτιν τθν ςχζςθ.  Ο αρικμόσ των εγγραφϊν και κατά ςυνζπεια των 

αντικειμζνων Listitem που ζχουν τα παραπάνω Listboxes, είναι άρρθκτα ςυνδεμζνοσ με το 

μζγεκοσ του Vector selections. Το Vector selection περιζχει τισ επιλεγμζνεσ αςαφείσ 

ςχζςεισ. Σε κάκε εγγραφι του Listbox relationListbox δθμιουργοφνται αντικείμενα τφπου 

Textbox που αντιςτοιχοφν ςτθν τιμι «Vague Nature» και   «Degree Interpetation» για τθν 

επιλεγμζνθ ςχζςθ, ενϊ ςε κάκε εγγραφι του Listbox relationStatement δθμιουργείται 

αντικείμενο τφπου Doublebox που αντιςτοιχεί ςτον βακμό αςάφειασ τθσ επιλεγμζνθσ 

ςχζςθσ. Tζλοσ καλείται θ μζκοδοσ updateSvgFile() τθσ κλάςθσ UpdateSvgFileStep2a, μζςω 

τθσ οποίασ παράγεται το αρχείο XHTML, το οποίο ορίηεται ωσ πθγι ςτο component 

step2aIframe τφπου Iframe. Το ςυγκεκριμζνο XHTML αρχείο ενςωματϊνει τον RDF γράφο 

ςε μορφι SVG, το οποίο ζχει επιλεγμζνεσ τισ αςαφείσ ςχζςεισ που είχε επιλζξει ο χριςτθσ 

ςε προθγοφμενο βιμα και για τισ οποίεσ επικυμεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ τουσ. 

Επίςθσ το XHTML αρχείο ενςωματϊνει τισ απαραίτθτεσ ςυναρτιςεισ JavaScript που 

επιτρζπουν τθν διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ.  Θ μζκοδοσ ολοκλθρϊνεται με τθν 

εμφάνιςθ του tab Step2a. 
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 public void initializeListboxesStep2b() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ οποία αρχικοποιεί τα Listboxes conceptListbox και 

conceptInstances. Συγκεκριμζνα ςτο conceptListbox δίνεται θ ευχζρεια ςτον χριςτθ να 

ορίςει το «Vague Nature» και   «Degree Interpetation» για κάκε αςαφι ζννοια που ζχει 

επιλζξει, ενϊ ςτο Listbox conceptInstances ο χριςτθσ ορίηει τουσ βακμοφσ αςάφειασ για τθν 

κάκε επιλεγμζνθ αςαφι ζννοια.  Ο αρικμόσ των εγγραφϊν και κατά ςυνζπεια των 

αντικειμζνων Listitem που ζχουν τα παραπάνω Listboxes, είναι άρρθκτα ςυνδεμζνοσ με το 

μζγεκοσ του Vector vect_1. Το Vector vect_1 περιζχει τισ επιλεγμζνεσ αςαφείσ ζννοιεσ και 

ζχει αρχικοποιθκεί με τθν κλιςθ τθσ μεκόδου initializeVectors(). Σε κάκε εγγραφι του 

Listbox conceptListbox δθμιουργοφνται τα αντικείμενα τφπου Textbox που αντιςτοιχοφν 

ςτθν τιμι «Vague Nature» και   «Degree Interpetation» για τθν επιλεγμζνθ ζννοια, ενϊ ςε 

κάκε εγγραφι του Listbox conceptInstances δθμιουργείται αντικείμενο τφπου Doublebox 

που αντιςτοιχεί ςτον βακμό αςάφειασ τθσ επιλεγμζνθσ ζννοιασ. Tζλοσ καλείται θ μζκοδοσ 

updateSvgFile() τθσ κλάςθσ UpdateSvgFileStep2b, μζςω τθσ οποίασ παράγεται το αρχείο 

XHTML, το οποίο ορίηεται ωσ πθγι ςτο component step2bIframe τφπου Iframe. Το 

ςυγκεκριμζνο XHTML αρχείο ενςωματϊνει τον RDF γράφο ςε μορφι SVG, το οποίο ζχει 

επιλεγμζνεσ τισ αςαφείσ ζννοιεσ που είχε επιλζξει ο χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα και για 

τισ οποίεσ επικυμεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ τουσ. Επίςθσ το XHTML αρχείο 

ενςωματϊνει τισ απαραίτθτεσ ςυναρτιςεισ JavaScript που επιτρζπουν τθν διαδραςτικότθτα 

με τον χριςτθ.  Θ μζκοδοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εμφάνιςθ του tab Step2b. 

 public void initializeListboxesStep2C() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ οποία αρχικοποιεί το Listbox fuzzyDatatypes. 

Συγκεκριμζνα ςτο fuzzyDatatypes δίνεται θ ευχζρεια ςτον προςδιορίςει τα  όρια (πεδίο 

τιμϊν) ενόσ λεκτικοφ που αναπαριςτά αςαφι γνϊςθ ωσ τιμι μιασ ιδιότθτασ, 

ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία που απαιτοφνται.  Ο αρικμόσ των εγγραφϊν και κατά ςυνζπεια 

των αντικειμζνων Listitem που ζχει το παραπάνω Listbox, είναι άρρθκτα ςυνδεμζνοσ με το 

μζγεκοσ του Vector vect_3. Το Vector vect_3 περιζχει τισ επιλεγμζνεσ αςαφείσ ιδιότθτεσ ςε 

ςυνδυαςμό με τα λεκτικά που αποτελοφν τιμζσ τουσ και ζχει αρχικοποιθκεί με τθν κλιςθ 

τθσ μεκόδου initializeVectors(). Σε κάκε εγγραφι του Listbox fuzzyDatatypes 

δθμιουργοφνται αντικείμενα τφπου Doublebox που αντιςτοιχοφν ςτο πεδίο τιμϊν του 

λεκτικοφ που παρουςιάηει αςάφεια ωσ τιμι τθσ επιλεγμζνθσ ιδιότθτασ. Σε κάκε αντικείμενο 

Doublebox εκχωρείται ζνασ διαχείριςθσ γεγονότων (Event Listener), ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ 

μόλισ εςτιάςει ςε αντικείμενο Doublebox, να του απεικονίηει το κατάλλθλο γράφθμα για το 

πϊσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει το πεδίο, το οποίο αντιςτοιχεί ςτο αντικείμενο Doublebox.  

Tζλοσ καλείται θ μζκοδοσ updateSvgFile() τθσ κλάςθσ UpdateSvgFileStep2c, μζςω τθσ 

οποίασ παράγεται το αρχείο XHTML, το οποίο ορίηεται ωσ πθγι ςτο component 

step2cIframe τφπου Iframe. Το ςυγκεκριμζνο XHTML αρχείο ενςωματϊνει τον RDF γράφο 

ςε μορφι SVG, το οποίο ζχει επιλεγμζνεσ τισ ιδιότθτεσ και τα αςαφι λεκτικά που 

αποτελοφν τιμζσ τουσ,  που είχε επιλζξει ο χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα και για τα οποία 

επικυμεί να προβεί ςτθν αςαφοποίθςθ τουσ. Επίςθσ το XHTML αρχείο ενςωματϊνει τισ 

απαραίτθτεσ ςυναρτιςεισ JavaScript που επιτρζπουν τθν διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ.  

Θ μζκοδοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εμφάνιςθ του tab Step2c.  
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7.3.2 STEP1SERVLET.JAVA  
 

Δεδομζνα Ειςόδου: 

 uri. Αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

 method. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ method μασ δείχνει αν κα πρζπει να 

προςκζςουμε ζνα επιλεγμζνο ςτοιχείο ςτα ιδθ επιλεγμζνα ςτοιχεία ι αν κα 

πρζπει να αφαιρζςουμε ζνα ςτοιχείο από τα επιλεγμζνα ςτοιχεία. Οι τιμζσ 

που μπορεί να εκχωρθκοφν ςτθν μεταβλθτι method είναι οι εξισ: 

• add1. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι αςαφι ζννοια 

και ότι κα πρζπει να προςτεκεί ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

• delete1. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι αςαφι 

ζννοια και ότι κα πρζπει να αφαιρεκεί από τα επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

• add2. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι αςαφι ςχζςθ 

και ότι κα πρζπει να προςτεκεί ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

• delete2. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι αςαφι 

ςχζςθ και ότι κα πρζπει να αφαιρεκεί από τα επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

• add3. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι ιδιότθτα ςε 

ςυνδυαςμό με το αςαφι λεκτικό το οποίο αποτελεί τιμι τθσ 

ιδιότθτασ και ότι κα πρζπει να προςτεκοφν ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

• delete3. Δθλϊνει ότι το ςτοιχείο που ζχει επιλεχτεί είναι ιδιότθτα ςε 

ςυνδυαςμό με το αςαφι λεκτικό το οποίο αποτελεί τιμι τθσ 

ιδιότθτασ και ότι κα πρζπει να αφαιρεκοφν από τα επιλεγμζνα 

ςτοιχεία. 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

To Step1Servlet.java καλείται μόλισ ο χριςτθσ πραγματοποιιςει κάποια επιλογι 

ενόσ ςτοιχείου που αποδίδει αςαφι γνϊςθ ςτον RDF γράφο που απεικονίηεται, όταν ο 

χριςτθσ βρίςκεται ςτο βιμα «step1». Μζςα από το  ςυγκεκριμζνο servlet καλείται κάκε 

φόρα θ μζκοδοσ setVector(String uri, String method) τθσ κλάςθσ ConstMainWin.java.   

Κλιςεισ: 

 

 
import zul.ConstMainWin; 
import java.io.*; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
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7.3.3 STEP2ASEVLET.JAVA  
 

Δεδομζνα Ειςόδου: 

 uri. Αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

To Step2aServlet.java καλείται μόλισ ο χριςτθσ πραγματοποιιςει κάποια επιλογι 

μίασ ςχζςθσ που αποδίδει αςαφι γνϊςθ ςτον RDF γράφο που απεικονίηεται, όταν ο 

χριςτθσ βρίςκεται ςτο βιμα «step2a». Μζςα από το  ςυγκεκριμζνο servlet καλείται κάκε 

φόρα θ μζκοδοσ setSelecteditems(String selection, String Step) τθσ κλάςθσ 

ConstMainWin.java, οποφ θ τιμι τθσ μεταβλθτισ selection αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ 

μεταβλθτισ uri και θ τιμι τθσ μεταβλθτισ Step ιςοφται με step2a. Αυτό που επικυμοφμε να 

επιτφχουμε είναι μόλισ ο χριςτθσ επιλζξει ζνα ςτοιχείο, να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που 

υπάρχουν ςτα Listboxes relationListbox και relationStatement   τθσ ςελίδασ index.zul και 

που αναφζρονται ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

Κλιςεισ: 

 

7.3.4 STEP2ΒSEVLET.JAVA  
 

Δεδομζνα Ειςόδου: 

 uri. Αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

To Step2bServlet.java καλείται μόλισ ο χριςτθσ πραγματοποιιςει κάποια επιλογι 

μίασ ζννοιασ που αποδίδει αςαφι γνϊςθ ςτον RDF γράφο που απεικονίηεται, όταν ο 

χριςτθσ βρίςκεται ςτο βιμα «step2b». Μζςα από το  ςυγκεκριμζνο servlet καλείται κάκε 

φόρα θ μζκοδοσ setSelecteditems(String selection, String Step) τθσ κλάςθσ 

ConstMainWin.java, οποφ θ τιμι τθσ μεταβλθτισ selection αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ 

μεταβλθτισ uri και θ τιμι τθσ μεταβλθτισ Step ιςοφται με step2b. Αυτό που επικυμοφμε να 

επιτφχουμε είναι μόλισ ο χριςτθσ επιλζξει ζνα ςτοιχείο, να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που 

υπάρχουν ςτα Listboxes conceptListbox και conceptInstances τθσ ςελίδασ index.zul και που 

αναφζρονται ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

 

import zul.ConstMainWin; 
import java.io.*; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
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Κλιςεισ: 

 

7.3.5 STEP2CSEVLET.JAVA  
 

Δεδομζνα Ειςόδου: 

 uri. Αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

To Step2cServlet.java καλείται μόλισ ο χριςτθσ πραγματοποιιςει μία επιλογι μίασ 

ιδιότθτασ πάνω ςτον RDF γράφο που απεικονίηεται, όπου ςε ςυνδυαςμό με τθν τιμι τθσ 

που είναι λεκτικό, αποδίδουν αςαφι γνϊςθ. Ο χριςτθσ βρίςκεται ςτο βιμα «step2c». 

Μζςα από το  ςυγκεκριμζνο servlet καλείται κάκε φόρα θ μζκοδοσ setSelecteditems(String 

selection, String Step) τθσ κλάςθσ ConstMainWin.java, οποφ θ τιμι τθσ μεταβλθτισ selection 

αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ μεταβλθτισ uri και θ τιμι τθσ μεταβλθτισ Step ιςοφται με step2c. 

Αυτό που επικυμοφμε να επιτφχουμε είναι μόλισ ο χριςτθσ επιλζξει ζνα ςτοιχείο, να 

εςτιάςει ςτθν εγγραφι που υπάρχει ςτο Listbox fuzzyDatatypes τθσ ςελίδασ index.zul και 

που αναφζρονται ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

Κλιςεισ: 

 

7.3.6 XMLSERVLET.JAVA  
 

Δεδομζνα Ειςόδου: 

 ConstMainWin.stepXML. Θ αντίςτοιχθ μεταβλθτι τθσ κλάςθσ 

ConstMainWin.java. 

 

 

  

import zul.ConstMainWin; 
import java.io.*; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 

 

import zul.ConstMainWin; 
import java.io.*; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
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Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

To XmlServlet.java είναι υπεφκυνο για τθν εξαγωγι όλων των επιλογϊν που ζχει 

πραγματοποιιςει ο χριςτθσ ςε μορφι XML, οποφ κα μπορεί θ ςυγκεκριμζνθ μορφι να 

είναι επεξεργάςιμθ από τθν πλατφόρμα αςαφοποίθςθσ και ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. 

Κλιςεισ: 

 

7.3.7 STEP1ADMINCOMPONENTS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ κλάςθ Step1AdminComponents.java είναι υπεφκυνθ για τθν ενεργοποίθςθ των 

κουμπιϊν  exportButton και nextButton, τθσ ςελίδασ index.zul. Μόλισ ο χριςτθσ επιλζξει 

μια επιλογι αςαφοφσ ςτοιχείου ςτο βιμα step1, τα κουμπιά ενεργοποιοφνται. Σε κάκε 

επιλογι που πραγματοποιεί ο χριςτθσ γίνεται ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ εμφανίςιμων  tab και 

ςε περίπτωςθ που υπάρχουν τα απενεργοποιεί.  

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

 

Μζκοδοι: 

 public Step1AdminComponents(Button nextButton, Button exportButton,Tab 

tabstep2a,Tab tabstep2b,Tab tabstep2c) 

Ρρόκειται για τον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο αρχικοποιείται και το αντικείμενο desktop. Για να μπορζςουμε να διαχειριςτοφμε 

import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 

 

import org.zkoss.zk.ui.Desktop; 
import org.zkoss.zk.ui.Executions; 
import org.zkoss.zul.*; 

 

    private static Desktop desktop;  -> Αντικείμενο τφπου Desktop 
    private static Button nextButton;-> Αντικείμενο τφπου Button 
    private static Button exportButton;-> Αντικείμενο τφπου Button 
    private static Tab tabstep2a; -> Αντικείμενο τφπου Tab 
    private static Tab tabstep2b; -> Αντικείμενο τφπου Tab 
    private static Tab tabstep2c; -> Αντικείμενο τφπου Tab  
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τα αντικείμενα που ζχουμε ορίςει ςτον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ κα πρζπει να 

ορίςουμε τθν τιμι true ςτθν μζκοδο enableServerPush(true) του αντικείμενου desktop. 

 public void enableComponents(int size,boolean disableTabs ) 

Αν θ τιμι τθσ μεταβλθτισ size είναι μεγαλφτερθ τθσ τιμισ 0, τότε ενεργοποιοφνται 

τα κουμπιά exportButton και nextButton, ςε διαφορετικι περίπτωςθ απενεργοποιοφνται. Θ 

τιμι size μασ δείχνει αν ο χριςτθσ ζχει προβεί ςτθν επιλογι αςαφϊν ςτοιχείων. Τζλοσ αν θ 

τιμι τθσ μεταβλθτισ disableTabs είναι αλθκισ, τότε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ και μόνο 

απενεργοποιοφνται τα tabs tabstep2a, tabstep2b και tabstep2c τθσ Index.zul ςελίδασ. 

7.3.8 STEP2AADMINCOMPONENTS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Μζςω τθσ κλάςθ Step2aAdminComponents.java  ολοκλθρϊνεται θ δυνατότθτα που 

παρζχετε ςε ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2a, μόλισ επιλζξει μία ςχζςθ (από 

τον RDF γράφο) να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που υπάρχουν ςτα Listboxes relationListbox και 

relationStatement   τθσ ςελίδασ index.zul, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν επιλεγμζνθ ςχζςθ.  

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

 

Μζκοδοι: 

 public Step2aAdminComponents(Listbox relationListbox, Listbox 

relationStatement) 

Ρρόκειται για τον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο αρχικοποιείται και το αντικείμενο desktop. Για να μπορζςουμε να διαχειριςτοφμε 

τα αντικείμενα που ζχουμε ορίςει ςτον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ κα πρζπει να 

ορίςουμε τθν τιμι true ςτθν μζκοδο enableServerPush(true) του αντικείμενου desktop. 

 

import org.zkoss.zk.ui.Desktop; 
import org.zkoss.zk.ui.Executions; 
import org.zkoss.zul.*; 
import java.util.StringTokenizer; 

 

    private static Desktop desktop;  -> Αντικείμενο τφπου Desktop 
    private static Listbox  relationListbox;-> Αντικείμενο τφπου Listbox 
    private static Listbox  relationStatement;-> Αντικείμενο τφπου Listbox 
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 public void runStep2a(String selection) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου επιτυγχάνεται θ δυνατότθτα που παρζχετε ςε 

ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2a, μόλισ επιλζξει μία ςχζςθ (από τον RDF 

γράφο) να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που υπάρχουν ςτα Listboxes relationListbox και 

relationStatement   τθσ ςελίδασ index.zul , οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν επιλεγμζνθ ςχζςθ. Θ 

τιμι τθσ μεταβλθτισ selection αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

7.3.9 STEP2BADMINCOMPONENTS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Μζςω τθσ κλάςθ Step2bAdminComponents.java  ολοκλθρϊνεται θ δυνατότθτα που 

παρζχετε ςε ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2b, μόλισ επιλζξει μία αςαφι 

ζννοια (από τον RDF γράφο) να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που υπάρχουν ςτα Listboxes 

conceptListbox και conceptInstances   τθσ ςελίδασ index.zul, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν 

επιλεγμζνθ ζννοια.  

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

 

Μζκοδοι: 

 public Step2bAdminComponents(Listbox conceptListbox, Listbox 

conceptInstances) 

Ρρόκειται για τον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο αρχικοποιείται και το αντικείμενο desktop. Για να μπορζςουμε να διαχειριςτοφμε 

τα αντικείμενα που ζχουμε ορίςει ςτον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ κα πρζπει να 

ορίςουμε τθν τιμι true ςτθν μζκοδο enableServerPush(true) του αντικείμενου desktop. 

 public void runStep2b(String selection) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου επιτυγχάνεται θ δυνατότθτα που παρζχετε ςε 

ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2b, μόλισ επιλζξει μία ςχζςθ (από τον RDF 

import org.zkoss.zk.ui.Desktop; 
import org.zkoss.zk.ui.Executions; 
import org.zkoss.zul.*; 
import java.util.StringTokenizer; 

 

    private static Desktop desktop;  -> Αντικείμενο τφπου Desktop 
    private static Listbox  conceptListbox;-> Αντικείμενο τφπου Listbox 
    private static Listbox   conceptInstances;-> Αντικείμενο τφπου Listbox 
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γράφο) να εςτιάςει ςτισ ζγγραφεσ που υπάρχουν ςτα Listboxes conceptListbox και 

conceptInstances  τθσ ςελίδασ index.zul, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν επιλεγμζνθ ζννοια. Θ 

τιμι τθσ μεταβλθτισ selection αντιςτοιχεί ςτο επιλεγμζνο ςτοιχείο. 

7.3.10  STEP2CADMINCOMPONENTS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Μζςω τθσ κλάςθ Step2cAdminComponents.java  ολοκλθρϊνεται θ δυνατότθτα που 

παρζχετε ςε ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2c, μόλισ επιλζξει μία αςαφι 

ιδιότθτα ςε ςυνδυαςμό με το λεκτικό που αποτελεί τιμι τθσ,  από τον RDF γράφο, να 

εςτιάςει ςτθν ζγγραφθ που υπάρχει ςτο Listbox fuzzyDatatypes   τθσ ςελίδασ index.zul, οι 

οποίεσ αναφζρονται ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία.  

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

Μζκοδοι: 

 public Step2bAdminComponents(Listbox fuzzyDatatypes) 

Ρρόκειται για τον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο αρχικοποιείται και το αντικείμενο desktop. Για να μπορζςουμε να διαχειριςτοφμε 

τα αντικείμενα που ζχουμε ορίςει ςτον Constructor τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ κα πρζπει να 

ορίςουμε τθν τιμι true ςτθν μζκοδο enableServerPush(true) του αντικείμενου desktop. 

 public void runStep2c(String selection) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου επιτυγχάνεται θ δυνατότθτα που παρζχετε ςε 

ζναν χριςτθ και ενϊ βρίςκεται ςτο βιμα step2c μόλισ επιλζξει μία αςαφι ιδιότθτα ςε 

ςυνδυαςμό με το λεκτικό που αποτελεί τιμι τθσ,  από τον RDF γράφο, να εςτιάςει ςτθν 

ζγγραφθ που υπάρχει ςτο Listbox fuzzyDatatypes   τθσ ςελίδασ index.zul, οι οποίεσ 

αναφζρονται ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ selection αντιςτοιχεί ςτα 

επιλεγμζνα ςτοιχεία. 

 

 

import org.zkoss.zk.ui.Desktop; 
import org.zkoss.zk.ui.Executions; 
import org.zkoss.zul.*; 

 

    private static Desktop desktop;-> Αντικείμενο τφπου Desktop 
    private static Listbox   fuzzyDatatypes;-> Αντικείμενο τφπου Listbox 
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7.3.11 FUNCTIONS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ ςυγκεκριμζνθ Java κλάςθ είναι μία βοθκθτικι κλάςθ, θ οποία χρθςιμοποιείται 

από τισ κλάςεισ του πακζτου update. Δεν ζχει υλοποιθκεί καμία μζκοδοσ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ κλάςθ, ζχουν οριςκεί ςυγκεκριμζνεσ μεταβλθτζσ τφπου String, που 

αντιςτοιχοφν ςτα XHTML ςτοιχεία και ςτισ ςυναρτιςεισ JavaScript που μαηί με το 

παραγόμενο αρχείο SVG κάκε φορά που αντιςτοιχεί ςτον RDF γράφο του κάκε 

βιματοσ(step1, ste2a, step2c ι step2c) τθσ πλατφόρμασ wbGraphFuzzyOnto , ςυνκζτουν το 

παραγόμενο αρχείο XHTML, που ορίηεται ςε κάκε βιμα. 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

7.3.12 UPDATESVGFILESTEP1.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Ρρόκειται για μία από τισ κλάςεισ, θ οποία επεξεργάηεται κατάλλθλα το SVG αρχείο 

που αναπαριςτά τον RDF γράφο, ενςωματϊνοντασ επίςθσ και JavaScript ςυναρτιςεισ, ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπεται θ διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, 

ολοκλθρϊνεται με τθν δθμιουργία ενόσ νζου αρχείου XHTML  το οποίο ορίηεται ςαν πθγι 

ςτο component step1Frame τθσ index.zul ςελίδασ. Μζςα από τθν λειτουργικότθτα που 

παρζχεται από το παραγόμενο αρχείο, επιτυγχάνεται θ δυνατότθτα επιλογισ αςαφϊν 

ςτοιχείων ςτο βιμα step1. 

Κλιςεισ: 

 

Μεταβλθτζσ τφπου String που χρθςιμοποιοφνται από τθν Κλάςθ UpdateSvgFileStep1 
 public static final String step1_head_con; 
 public static final String step1_head; 
 public static final String step1_end 
 
Μεταβλθτζσ τφπου String που χρθςιμοποιοφνται από τθν Κλάςθ UpdateSvgFileStep2a 
public static final String step2a_head 
public static final String ste2a_end 
 
Μεταβλθτζσ τφπου String που χρθςιμοποιοφνται από τθν Κλάςθ UpdateSvgFileStep2b 
public static final String step2b_head 
public static final String step2b_end 
 
Μεταβλθτζσ τφπου String που χρθςιμοποιοφνται από τθν Κλάςθ UpdateSvgFileStep2c 
public static final String step2b_head 
public static final String step2b_end 

import java.util.*; 
import java.io.*; 
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Μζκοδοι: 

 public HashMap initializeMap(String file) 

Σε ζναν RDF γράφο και κατά ςυνζπεια ςε ζνα αρχείο SVG, μία ακμι αντιςτοιχεί ςτθν 

αναπαράςταςθ μίασ ςχζςθσ ι μίασ ιδιότθτασ. Κάκε ακμι ζχει ζνα ειδικό αναγνωριςτικό  το 

οποίο αντιςτοιχεί ςτθν τιμι edge και ενόσ μοναδικοφ αρικμοφ για αυτιν τθν ακμι (π.χ. 

edge14). Στθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο επιςτρζφουμε ζνα αντικείμενο τφπου HashMap, 

ορίηοντασ ςαν κλειδί το αναγνωριςτικό τθσ κάκε ακμισ (π.χ. edge14) του αρχείου SVG και 

ςαν τιμι, τθν ιδιότθτα που αντιςτοιχεί ςε αυτιν τθν ακμι (π.χ. key: edge32 -> value: 

rdfs:label).    

 public static HashMap initializeLiteralMap(String file) 

Στο παραγόμενο SVG αρχείο, ςε κάκε λεκτικό αντιςτοιχεί ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό. Το αναγνωριςτικό  αυτό, αντιςτοιχεί ςτθν τιμι node και ενόσ μοναδικοφ 

αρικμοφ για αυτό το λεκτικό (π.χ. node1).  Στθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο επιςτρζφουμε ζνα 

αντικείμενο τφπου HashMap, ορίηοντασ ςαν κλειδί το αναγνωριςτικό κάκε λεκτικοφ (π.χ. 

node1) του αρχείου SVG και ςαν τιμι, τθν ονομαςία του λεκτικοφ (π.χ.  key:literal_6 -> 

value: Nikololaos Niniadis).    

 public String getLitNodesId(String File) 

Στθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο επιςτρζφουμε ζνα αντικείμενο τφπου String, ςτο οποίο 

ζχουμε ορίςει δφο JavaScript πινάκεσ,   ζνασ αφορά τουσ κόμβουσ που αντιςτοιχοφν ςτα 

λεκτικά του SVG αρχείου και ζνασ πίνακασ που αντιςτοιχεί ςτα αναγνωριςτικά των 

λεκτικϊν. Στθν ςυνζχεια εμφανίηεται ζνα παράδειγμα του επιςτρεφόμενου αντικείμενου 

String: 

Οι ςυγκεκριμζνοι πίνακεσ χρθςιμοποιοφνται αργότερα από τισ JavaScript ςυναρτιςεισ, για 

τθν επίτευξθ επιλογισ των αςαφϊν ιδιοτιτων και των λεκτικϊν που αναφζρονται ςτισ 

αςαφείσ ιδίοτθτεσ. 

 public String checkLiteralHashMap(String literal, HashMap hashMap)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String 

nFile) τθσ ιδία κλάςθσ. Δοκζντοσ ενόσ ςυγκεκριμζνου αναγνωριςτικοφ ενόσ λεκτικοφ, κακϊσ 

επίςθσ και του αντικείμενου HashMap που προκφπτει από τθν κλιςθ τθσ μεκόδου 

initialiseLiteralMap(String file), επιςτρζφει  τθν ονομαςία του λεκτικοφ που αντιςτοιχεί ςτο 

αναγνωριςτικό.  

 public String checkHashMap(String strline, HashMap hashMap)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String 

nFile) τθσ ιδία κλάςθσ. Δοκζντοσ ενόσ αντικειμζνου String, αρχικά γίνεται διαχωριςμόσ των 

 
var nodes=new Array("node25","node27","node11","node15"); 

var literals=new Array("Literal_6","Literal_7","Literal_4","Literal_5"); 
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ςτοιχείων του αντικείμενου, ζτςι ϊςτε να απομονωκεί το αναγνωριςτικό τθσ ακμισ (π.χ. 

edge 15) που περιζχεται ςτθν τιμι του αντικειμζνου και ςτθν ςυνεχεία γίνεται αναηιτθςθ 

ςτο αντικείμενο   HashMap που προκφπτει από τθν κλιςθ τθσ μεκόδου initialiseMap(String 

file) και επιςτρζφεται θ ιδιότθτα ι ςχζςθ που αντιςτοιχεί ςτο αναγνωριςτικό. 

 public void updateSvgFile(String File, String nFile)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο generateGraph(PrintWriter pw,   

File dotFile, String graphFormat,boolean saveDOTFile) τθσ κλάςθσ Ontovisualize.java. 

Ουςιαςτικά είναι θ μζκοδοσ που δθμιουργεί το αρχείο XHTML το οποίο ορίηεται ςαν πθγι 

ςτο component step1Frame τθσ index.zul ςελίδασ. Θ μεταβλθτι File αντιςτοιχεί ςτθν 

ονομαςία του SVG αρχείου και θ μεταβλθτι nFile ςτθν ονομαςία του παραγόμενου αρχείου 

XHTML. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επεξεργάηεται καταλλιλωσ το SVG αρχείο, ζτςι ϊςτε να 

επιτρζπεται θ διαπεραςτικότθτα με τον χριςτθ. Επίςθσ ενςωματϊνονται οι JavaScript 

ςυναρτιςεισ που ζχουν οριςτεί ςε αντικείμενα String ςτθν κλάςθ Functions. Μζςα ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ JavaScript ςυναρτιςεισ, ζχει οριςτεί και  θ Ajax μζκοδοσ κλιςθσ  του Servlet 

Step1Servlet.java 

7.3.13 UPDATESVGFILESTEP2A.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Ρρόκειται για μία από τισ κλάςεισ, θ οποία επεξεργάηεται κατάλλθλα το SVG αρχείο 

που αναπαριςτά τον RDF γράφο, ενςωματϊνοντασ επίςθσ και JavaScript ςυναρτιςεισ, ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπεται θ διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ. Ουςιαςτικά μζςα από τισ μεκόδουσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ παράγεται ζνα νζο XHTML αρχείο, το οποίο απεικονίηει τισ 

αςαφείσ ςχζςεισ που είχε επιλζξει ο χριςτθσ, ςε προθγοφμενο βιμα. Το παραγόμενο 

αρχείο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step2aFrame τθσ index.zul ςελίδασ. 

Κλιςεισ: 

 

Μζκοδοι: 

 public HashMap initializeMap(String file) 

Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections) τθσ ιδίασ κλάςθσ. 

 

 

import java.util.*; 
import java.io.*; 

 



                                                                                       Μελζτθ και Υλοποίθςθ Ρλατφόρμασ Αςαφοποίθςθσ Οντολογιϊν 

 97 

 public String checkHashMap(String strline, HashMap hashMap, )  

Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections) τθσ ιδίασ κλάςθσ.  

 

 public void updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο editSelection(Vector selections) 

τθσ κλάςθσ ConstMainWin.java. Ουςιαςτικά είναι θ μζκοδοσ που δθμιουργεί το αρχείο 

XHTML το οποίο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step2aFrame τθσ index.zul ςελίδασ. Θ 

μεταβλθτι File αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςία του SVG αρχείου και θ μεταβλθτι nFile ςτθν 

ονομαςία του παραγόμενου αρχείου XHTML. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επεξεργάηεται 

καταλλιλωσ το SVG αρχείο, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ επιλογι των ςχζςεων(προκφπτει 

από αντικείμενο selections)  που είχε επιλζξει ο χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα, ζτςι ϊςτε 

να επιτυγχάνεται θ κλιςθ του Servlet Step2aServlet.java μζςω των ςυναρτιςεων JavaScript. 

Οι JavaScript ςυναρτιςεισ ενςωματϊνονται με τα αντικείμενα String που ζχουν οριςτεί ςτθν 

κλάςθ Functions. Μζςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ JavaScript ςυναρτιςεισ, ζχει οριςτεί και  θ Ajax 

μζκοδοσ κλιςθσ  του Servlet Step2aServlet.java. 

7.3.14 UPDATESVGFILESTEP2B.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Ρρόκειται για μία από τισ κλάςεισ, θ οποία επεξεργάηεται κατάλλθλα το SVG αρχείο 

που αναπαριςτά τον RDF γράφο, ενςωματϊνοντασ επίςθσ και JavaScript ςυναρτιςεισ, ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπεται θ διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ. Ουςιαςτικά μζςα από τισ μεκόδουσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ παράγεται ζνα νζο XHTML αρχείο, το οποίο απεικονίηει τισ 

αςαφείσ ζννοιεσ που είχε επιλζξει ο χριςτθσ, ςε προθγοφμενο βιμα. Το παραγόμενο 

αρχείο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step2bFrame τθσ index.zul ςελίδασ. 

Κλιςεισ: 

 

Μζκοδοι: 

 public void updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2b τθσ 

κλάςθσ ConstMainWin.java. Ουςιαςτικά είναι θ μζκοδοσ που δθμιουργεί το αρχείο XHTML 

το οποίο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step2bFrame τθσ index.zul ςελίδασ. Θ 

μεταβλθτι File αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςία του SVG αρχείου και θ μεταβλθτι nFile ςτθν 

import java.util.*; 
import java.io.*; 
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ονομαςία του παραγόμενου αρχείου XHTML. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επεξεργάηεται 

καταλλιλωσ το SVG αρχείο, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ επιλογι των εννοιϊν(προκφπτει από 

αντικείμενο selections)  που είχε επιλζξει ο χριςτθσ ςε προθγοφμενο βιμα, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ κλιςθ του Servlet Step2bServlet.java μζςω των ςυναρτιςεων JavaScript. Οι 

JavaScript ςυναρτιςεισ ενςωματϊνονται με τα αντικείμενα String που ζχουν οριςτεί ςτθν 

κλάςθ Functions. Μζςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ JavaScript ςυναρτιςεισ, ζχει οριςτεί και  θ Ajax 

μζκοδοσ κλιςθσ  του Servlet Step2bServlet.java. 

7.3.15 UPDATESVGFILESTEP2C.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Ρρόκειται για μία από τισ κλάςεισ, θ οποία επεξεργάηεται κατάλλθλα το SVG αρχείο 

που αναπαριςτά τον RDF γράφο, ενςωματϊνοντασ επίςθσ και JavaScript ςυναρτιςεισ, ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπεται θ διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ. Ουςιαςτικά μζςα από τισ μεκόδουσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ παράγεται ζνα νζο XHTML αρχείο, το οποίο απεικονίηει τισ 

αςαφείσ ιδιότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με τα λεκτικά που αποτελοφν τιμζσ τουσ, τισ οποίεσ είχε 

επιλζξει ο χριςτθσ, ςε προθγοφμενο βιμα. Το παραγόμενο αρχείο ορίηεται ςαν πθγι ςτο 

component step2cFrame τθσ index.zul ςελίδασ. 

Κλιςεισ: 

 

Μζκοδοι: 

 public HashMap initializeMap(String file) 

Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, Vector Literals) τθσ 

ιδίασ κλάςθσ. 

 public String checkHashMap(String strline, HashMap hashMap, )  

Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, Vector Literals) τθσ 

ιδίασ κλάςθσ.  

 public static String getLiteralUri(String file, String litname) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2c () τθσ 

κλάςθσ ConstMainWin.java. Δοκζντοσ ενόσ αρχείου SVG και ενόσ αναγνωριςτικοφ ενόσ 

λεκτικοφ (π.χ. Literal_2) επίτρεφει το λεκτικό που αντιςτοιχεί ςε αυτό το αναγνωριςτικό. 

import java.util.*; 
import java.io.*; 
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 public void updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, Vector 

Literals)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο initializeListboxesStep2c () τθσ 

κλάςθσ ConstMainWin.java. Ουςιαςτικά είναι θ μζκοδοσ που δθμιουργεί το αρχείο XHTML 

το οποίο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step2cFrame τθσ index.zul ςελίδασ. Θ 

μεταβλθτι File αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςία του SVG αρχείου και θ μεταβλθτι nFile ςτθν 

ονομαςία του παραγόμενου αρχείου XHTML. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επεξεργάηεται 

καταλλιλωσ το SVG αρχείο, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ επιλογι των ιδιοτιτων(προκφπτει 

από το αντικείμενο selections)   και των τιμϊν τουσ που είναι λεκτικά(προκφπτει από το 

αντικείμενο Literals), που είχε επιλζξει ςε προθγοφμενο βιμα ο χριςτθσ, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ κλιςθ του Servlet Step2cServlet.java μζςω των ςυναρτιςεων JavaScript. Οι 

JavaScript ςυναρτιςεισ ενςωματϊνονται με τα αντικείμενα String που ζχουν οριςτεί ςτθν 

κλάςθ Functions. Μζςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ JavaScript ςυναρτιςεισ, ζχει οριςτεί και  θ Ajax 

μζκοδοσ κλιςθσ  του Servlet Step2cServlet.java. 

7.3.16 SETSVGSELECTIONS.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Ρρόκειται για τθν κλάςθ, θ οποία ςχετίηεται με τισ επιλογζσ αςαφϊν ςτοιχείων που 

ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ ςε προγενζςτερθ χρονικι περίοδο. Μζςω των μεκόδων 

τθσ ςυγκεκριμζνθ κλάςθσ επιτυγχάνεται θ απεικόνιςθ των επιλογϊν των αςαφϊν 

ςτοιχείων, που είχε επιλζξει ο  χριςτθσ προγενζςτερα ςτο βιμα step1.  Οι μζκοδοι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ, καλοφνται μόνο εφόςον πρϊτα ζχει διαπιςτωκεί ότι ο χριςτθσ 

πραγματοποιιςει επιλογζσ προγενζςτερα και ςτθν ςυνζχεια, θ εκτζλεςθ των μεκόδων τθσ 

αναφερόμενθσ  κλάςθσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ενόσ νζου αρχείου XHTML. Το 

παραγόμενο αρχείο ορίηεται ςαν πθγι ςτο component step1Frame τθσ index.zul ςελίδασ. 

Κλιςεισ: 

 

Μζκοδοι: 

 public HashMap initializeMap(String file) 

Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, String values,Vector 

Literals) τθσ ιδίασ κλάςθσ. 

 public String checkHashMap(String strline, HashMap hashMap, )  

import java.util.*; 
import java.io.*; 
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Ακριβϊσ ιδία λειτουργικότθτα με τθν αντίςτοιχθ μζκοδο τθσ κλάςθσ 

UpdateSvgFileStep1 που περιγράψαμε παραπάνω. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, String values,Vector 

Literals) τθσ ιδίασ κλάςθσ.  

 public void updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, String 

values, Vector Literals)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο generateGraph(PrintWriter pw,   

File dotFile, String graphFormat, boolean saveDOTFile) τθσ κλάςθσ Ontovisualize.java. 

Καλείται μόνο εφόςον υπάρχει εγγραφι ςτο αντικείμενο xmlData τφπου HashMap, με 

κλειδί τθν τιμι step1. Θ μεταβλθτι File αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςία του XHTML αρχείου, το 

οποίο παράγεται με τθν εκτζλεςθ τθσ μεκόδου UpdateSvgFile(String File, String nFile) τθσ 

κλάςθσ UpdateSvgFileStep1 και θ μεταβλθτι nFile ςτθν ονομαςία του παραγόμενου 

αρχείου XHTML. Το αντικείμενο selections αντιςτοιχεί ςτισ επιλογζσ αςαφϊν ςτοιχείων που 

εμπεριζχονται ςε μία crisp οντολογία και που είχε πραγματοποιιςει ο χριςτθσ ςε 

προγενζςτερθ περίοδο. Το αντικείμενο values τφπου String, αντιςτοιχεί ςε τρείσ πίνακεσ 

JavaScript, που προκφπτουν από τισ επιλογζσ του χριςτθ κακϊσ επίςθσ και ςε μια JavaScript 

ςυνάρτθςθ με τθν ονομαςία setData(), θ οποία ορίηεται να εκτελεςτεί με το που κλθκεί το 

παραγόμενο αρχείο XHTML. Θ κλιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ JavaScript ςυνάρτθςθσ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία εγγραφϊν ςτουσ HTML πίνακεσ τθσ  παραγόμενου αρχείου, 

που αναφζρονται ςτα επιλεγμζνα ςτοιχεία. Τζλοσ το αντικείμενο Literals εμπεριζχει τα 

αναγνωριςτικά των λεκτικϊν του SVG αρχείου που ενςωματϊνεται ςτο XHTML αρχείο file 

(π.χ. Literal_3) και που αποτελοφν τιμζσ ςτισ επιλεγμζνεσ ιδιότθτεσ τθσ Crisp οντολογίασ. Θ 

παραπάνω μζκοδοσ επεξεργάηεται καταλλιλωσ το XHTML αρχείο, ζτςι ϊςτε να 

απεικονίηεται με διαφορετικι μορφοποίθςθ ςτο βιμα step1, τα επιλεγμζνα αςαφι 

ςτοιχεία. 

7.3.17 ONTOVISUALIZE.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ OntoVisualize.java κλάςθ χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι του RDF γράφου τθσ 

crisp οντολογίασ που ζχει οριςτεί ςε μορφι SVG. Θ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ ζχει βαςιςτεί 

κυρίωσ ςτουσ μεκόδουσ του servlet «ARPServlet.java», μζςω των οποίων επιτυγχάνεται θ 

λειτουργικότθτα του RDFValidator*38+ τθσ W3C. Οι μζκοδοι που προζρχονται από το servlet 

ARPServlet.java, ζχουν τροποποιθκεί και επεξεργαςτεί με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε να 

προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto». 

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι μζςα από τουσ μεκόδουσ τθσ 

κλάςθσ OntoVisualize χρθςιμοποιοφνται οι απαραίτθτεσ βιβλιοκικεσ του Graph 

Visualization, για τθν παραγωγι από ζνα αρχείο DOT του RDF γράφου ςε μορφι SVG. 

Κλιςεισ: 

import org.apache.regexp.RE; 
import org.apache.regexp.RESyntaxException; 
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Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

import org.xml.sax.ErrorHandler; 
import org.xml.sax.SAXParseException; 
import org.xml.sax.SAXException; 
import org.xml.sax.InputSource; 
import org.w3c.dom.*; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.arp.*; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import zul.update.UpdateSvgFileStep1; 
import zul.onload.SetSvgSelections; 
import zul.ConstMainWin; 

 

    ->Μεταβλθτζσ που κακορίηουν τθν εμφάνιςθ των κόμβων και των ακμϊν του SVG αρχείου 
    private static final String DEFAULT_NODE_COLOR = "black"; 
    private static final String DEFAULT_NODE_TEXT_COLOR = "blue"; 
    private static final String DEFAULT_EDGE_COLOR = "darkgreen"; 
    private static final String DEFAULT_EDGE_TEXT_COLOR = "red"; 
    private static final String DEFAULT_ORIENTATION = "LR";   
    private static final String DEFAULT_FONT_SIZE = "9px"; 
    private static final String DEFAULT_FONT = "sans-serif"; 
 
    ->Τφποσ αρχείου που επικυμοφμε να εξάγουμε από ζνα .DOT αρχείο 
    private static final String FORMAT_SVG_EMBED = "SVG_EMBED"; 
 
    -> Αντιςτοιχεί ςτον φάκελο οποφ αποκθκεφονται τα αρχεία XHTML και SVG 
    protected static String m_ServletTmpDir = null; 
     
   ->Αντιςτοιχεί ςτον φάκελο root του Graph Visualization 
    private static String m_GraphVizPath = null; 
 
    ->Αντιςτοιχεί ςτον φάκελο Fonts του Graph VIsualization 
    private static String m_GraphVizFontDir = null; 
 
    ->Μεταβλθτι που απαιτείται από το Graph Visualization 
      private static String DOTFONTPATH = "DOTFONTPATH"; 
 
    ->Ονόματα για τθν δθμιουργία προςωρινϊν αρχείων XHTML και SVG 
    private static final String TMP_FILE_PREFIX = "servlet_"; 
    private static final String SUFFIX_DOT = ".dot"; 
 
   ->Κατάλθξθ SVG αρχείου θ όποια χρθςιμοποιείται και από το Graph Visualization 
    private static final String NAME_SVG = "svg"; 
 
    -> Πνομα για το προςωρινό αρχείο DOT 
    private static final String DOT_TITLE = "dotfile"; 
 
    -> Ρρόκεμα που χρθςιμοποιείται ςτουσ ανϊνυμουσ κόμβουσ. 
    private static final String ANON_NODE = "genid:"; 
 
    ->Namespace που χρθςιμοποιείται εφόςον δεν ζχει οριςτεί κανζνα ςτο RDF εγγραφό 
    private static final String DEFAULT_NAMESPACE = "http://www.w3.org/RDF/"; 
 
    ->Boolean  μεταβλθτι που χρθςιμοποιείται για να επιςθμάνει αν ζνα RDF ζγγραφο 
    ->περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία RDF πρόταςθ 
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Μζκοδοι: 

 private File createTempFile(String directory, String prefix, String suffix) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ οποία δθμιουργεί ζνα προςωρινό αρχείο DOT ςτο 

οποίο περιγράφονται οι RDF προτάςεισ του RDF ζγγραφου. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ directory 

αντιςτοιχεί ςτθν τοποκεςία του φακζλου, οποφ κα δθμιουργθκεί το αρχείο. Θ τιμι  τθσ 

μεταβλθτισ prefix αντιςτοιχεί ςτο πρόκεμα του αρχείου, ενϊ θ τιμι τθσ μεταβλθτι suffix 

ςτθν κατάλθξθ του αρχείου(.dot). Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν 

generateGraph(PrintWriter pw, File dotFile, boolean saveDOTFile) μζκοδο τθσ ίδιασ κλάςθσ. 

 private boolean generateGraphFile(String dotFileName, String 

outputFileName) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο οποφ παράγει το SVG αρχείο δοκζντοσ του DOT αρχείου. 

Θ τιμι τθσ μεταβλθτι dotFileName αντιςτοιχεί ςτο αρχείο DOT, ενϊ θ τιμι τθσ μεταβλθτισ  

outputFileName αντιςτοιχεί ςτο αρχείο SVG που πρόκειται να παραχκεί. Θ παραγωγι του 

SVG αρχείου επιτυγχάνεται κάνοντασ χριςθ του Graph Visualization. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ καλείται από τθν generateGraph(PrintWriter pw, File dotFile, boolean saveDOTFile) 

μζκοδο  τθσ ίδιασ κλάςθσ. 

 private void processGraphParameters(PrintWriter pw) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ όποια προςκζτει επικεφαλίδα (Header) ςε ζνα υπό 

παραγωγι αρχείο DOT. Συγκεκριμζνα ορίηει ςε ζνα αντικείμενο PrintWriter από το οποίο 

κα προκφψει το DOT αρχείο, τθν επικεφαλίδα του DOT αρχείου. Ορίηει τισ μεταβλθτζσ που 

ζχουν κα κάνουν με τθν μορφοποίθςθ του RDF γράφου, των ακμϊν (edges) και των 

κόμβων(nodes) του. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν generateGraph(PrintWriter 

pw, File dotFile, boolean saveDOTFile) τθσ ίδιασ κλάςθσ. 

 private void clearDirectory(String Directory) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ διαγραφεί όλα τα αρχεία XHTML ι SVG, ςτα οποία θ 

θμερομθνίασ τροποποίθςθσ τουσ δεν είναι προγενζςτερθ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ μίασ 

θμζρασ, από τθν ςτιγμι που καλείται θ μζκοδοσ clearDirectory(String Directory). Θ τιμισ τθσ 

μεταβλθτισ Directory αντιςτοιχεί ςτο φάκελο ςτον οποίο αποκθκεφονται τα αρχεία XHTML 

ι SVG. Θ παραπάνω μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο createDotFile(String srdf, String 

format) τθσ ιδίασ κλάςθσ. 

    static boolean AT_LEAST_ONE_TRIPLE = false; 
 
   ->Αντικείμενο HashMap για τθν αποκικευςθ των Qnames ενόσ RDF ζγγραφου 
    public static HashMap prefixes; 
 
    ->Αντικείμενο HashMap που αντιςτοιχεί ζνα URI με μία ςυντόμευςθ,  
    ->ςχετιηόμενα με τα Qnames του RDF γράφου 
    public static HashMap prefixes_uri; 
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 private Vector getStep1Data() 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο θ οποία ελζγχει αν ο χριςτθσ ζχει προβεί ςτθν επιλογι 

αςαφϊν ςτοιχείων, ςε προγενζςτερθ χρονικι περίοδο. Αρχικά πραγματοποιείται ζλεγχοσ 

ςτο αντικείμενο xmlData (τφπου HashMap) τθσ κλάςθσ ConstMainWin.java. Εξετάηεται αν 

υπάρχει εγγραφι με κλειδί τθν τιμι «step1». Σε περίπτωςθ που υπάρχει, διαχειρίηεται 

καταλλιλωσ τθν τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγράφθσ και επιςτρζφει ζνα αντικείμενο τφπου 

Vector, που αντιςτοιχεί ςτισ επιλογζσ των αςαφϊν ςτοιχείων που είχε πραγματοποιιςει ο 

χριςτθσ ςε προγενζςτερθ περίοδο. Θ παραπάνω μζκοδοσ καλείται από τθν Vector 

generateGraph(PrintWriter pw, File dotFile, boolean saveDOTFile) τθσ ιδίασ κλάςθσ. 

 public static String getCharacterDataFromElement(Element e) 

Δοκζντοσ ενόσ XML ςτοιχείου (Element), επιςτρζφει τθν τιμι που περικλείεται μζςα 

ςε αυτό το ςτοιχείο, εφόςον θ τιμι αυτι είναι ςτιγμιότυπο τφπου «CharacterData». Θ 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο getStep1Data () τθσ ίδιασ κλάςθσ. 

 public Vector generateGraph(PrintWriter pw, File dotFile, boolean 

saveDOTFile) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο ςτθν οποία ολοκλθρϊνεται το αρχείο DOT, ορίηοντασ τισ 

απαραίτθτεσ τιμζσ ςτο αντικείμενο pw, ζτςι ϊςτε ςτθν ςυνεχεία να μπορεί να διαβαςτεί 

από το Graph Visualization για τθν παραγωγι του SVG αρχείου.  Θ δθμιουργία του SVG 

αρχείου επιτυγχάνεται με τθν κλιςθ τθσ μεκόδου generateGraphFile(String dotFileName, 

String outputFileName), τθν οποία περιγράψαμε παραπάνω. Στθν ςυνεχεία, 

πραγματοποιείται θ δθμιουργία του XHΤML αρχείου καλϊντασ τθν μζκοδο  updateSvgFile() 

τθσ κλάςθσ UpdateSvgFileStep1(String File, String nFile) και υπό προχποκζςεισ καλείται και 

θ μζκοδοσ updateSvgFile(String File, String nFile, Vector selections, String values,Vector 

Literals) τθσ κλάςθσ SetSvgSelections. Για να κλθκεί θ μζκοδοσ τθσ κλάςθσ SetSvgSelections,  

κα πρζπει ο χριςτθσ να ζχει προβεί ςτθν επιλογι των αςαφϊν ςτοιχειϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

οντολογίασ, ςε προγενζςτερθ περίοδο. Θ μζκοδοσ  generateGraph ολοκλθρϊνεται με τθν 

επιςτροφι ενόσ αντικείμενου τφπου Vector, το οποίο εμπεριζχει δυο ζγγραφεσ τφπου 

String. Θ πρϊτθ εγγραφι εμπεριζχει τθν τιμι «success» ι «failure» ανάλογα με τθν ζκβαςθ 

τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του SVG αρχείου. Θ δεφτερθ εγγραφι κα περιζχει το όνομα  

του παραγόμενου αρχείου, εφόςον θ όλθ διαδικαςία ιταν επιτυχισ ι το μινυμα λάκουσ 

εφόςον θ διαδικαςία δθμιουργίασ του SVG αρχείου παρουςίαςε ςφάλμα. 

 public static String replaceString(String input, String key, String replacement) 

Ρρόκειται για μία βοθκθτικι μζκοδο, θ οποία πραγματοποιεί αναηιτθςθ ςε ζνα 

αντικείμενο τφπου String (input), βάςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςυμβολοςειράσ(key). Εφόςον 

υπάρχει θ ςυγκεκριμζνθ ςυμβολοςειρά, πραγματοποιείται θ αντικατάςταςθ τθσ με ζνα 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο τφπου String(replacement). 

 public static void initialize() 

Μζςα από τθν ςυγκεκριμζνθ κλάςθ αρχικοποιοφνται οι  ακόλουκεσ μεταβλθτζσ τθσ κλάςθσ:  
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• m_ServletTmpDir 

• m_GraphVizPath 

• m_GraphVizFontDir 

• prefixes 

• prefixes_uri 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο createDotFile(String srdf, String format) 

τθσ ιδίασ κλάςθσ.  

 public void getPrefixes(String srdf) 

Δοκζντοσ ενόσ RDF ζγγραφου, θ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ βρίςκει τα Qnames που ζχουν 

οριςτεί ςτο RDF ζγγραφο και δθμιουργεί εγγραφζσ ςτο αντικείμενο prefixes, τοποκετϊντασ 

ςε κάκε εγράφθ του ςαν κλειδί το πρόκεμα του URI(π.χ. rdf) και ςαν τιμι το 

URI(http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns). Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ καλείται από 

τθν μζκοδο createDotFile(String srdf, String format) τθσ ιδίασ κλάςθσ.  

 public static String getPrefixWithURI(String URI) 

Ρρόκειται για μία μζκοδο θ οποία χρθςιμοποιείται  κατά τθν δθμιουργία του DOT 

αρχείου, για τθν μετατροπι ενόσ URI που αντιςτοιχεί ςε ζνα ςτοιχείο τθσ RDF πρόταςθσ, ςε 

μορφι ςυντομεφςεωσ κάνοντασ χριςθ των Qnames που μπορεί να ζχουν οριςτεί ςτθν αρχι 

του RDF ζγγραφου. Επίςθσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου προςκζτονται εγγραφζσ ςτο 

αντικείμενο prefixes_uri.   

 public static String getUrifromPrefix_Uri(String pref_uri) 

Ρρόκειται για μία μζκοδο θ οποία χρθςιμοποιείται  από μεκόδουσ τθσ κλάςθσ 

ConstMainWin.java. Δοκζντοσ ενόσ URI ςε μορφι ςυντομεφςεωσ(π.χ. rdf_:Team_Class0) 

επιςτρζφει το URI ςτθν κανονικι του μορφι(π.χ. 

http://protege.stanford.edu/rdf/Team_Class0).   

 public  Vector createDotFile(String srdf, String format) 

Ρρόκειται για τθν μζκοδο, μζςω τθσ οποία ξεκινάει θ διαδικαςία παράγωγθσ του 

XHTML αρχείου απεικόνιςθσ του RDF γράφου, που ορίηεται ωσ πθγι ςτο component 

step1Frame τθσ index.zul ςελίδασ. Μζςα από τθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο δθμιουργοφνται τα 

απαραίτθτα αντικείμενα PrintWriter, StringWriter και OutputStreamWriter που απαιτοφνται 

για τθν δθμιουργία του DOT αρχείου, αλλά και τθσ δυνατότθτασ εγγραφισ ςε αυτό. Στθν 

ςυνζχεια δθμιουργείται ζνα αντικείμενο τφπου SH μζςω του οποίου κα διαχειριςτοφν 

καταλλιλωσ οι RDF προτάςεισ που απαρτίηουν το RDF ζγγραφο και να εκφραςτοφν ςτθν 

ςυνεχεία ςτο DOT αρχείο. Μετά τθν δθμιουργία του αντικείμενου SH (που πρόκειται 

ουςιαςτικά για ζνα αντικείμενο τφπου StatementHandler)  δθμιουργείται ζνα αντικείμενο  

τφπου SaxErrorHandler για τθν διαχείριςθ των ςφαλμάτων που μπορεί να προκφψουν. Τα 

δφο αντικείμενα τφπου SH και SaxErrorHandler ορίηονται με τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
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(setStatementHandler(sh)  και setErrorHandler(errorHandler) αντίςτοιχα)  ςε ζνα 

αντικείμενο ARP parser. Μζςω ενόσ αντικείμενου ARP parser μποροφμε να «φορτϊςουμε» 

ζνα ζγγραφο RDF και να το διαχειριςτοφμε. Θ μζκοδοσ ολοκλθρϊνεται με τθν κλιςθ τθσ 

μεκόδου printErrorMessages(SaxErrorHandler eh) μζςω τθσ οποία εμφανίηονται τυχόν 

μθνφματα λάκουσ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ καλείται θ μζκοδοσ 

generateGraph(PrintWriter pw, File dotFile, boolean saveDOTFile). 

 private Vector printErrorMessages(SaxErrorHandler eh) 

Ρρόκειται για μία μζκοδο θ οποία χρθςιμοποιείται  για να διαχειριςτεί καταλλιλωσ 

εφόςον υπάρχουν μθνφματα ςφάλματοσ, που προκφπτουν από το αντικείμενο 

SaxErrorHandler. Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ, επιςτρζφει ζνα αντικείμενο τφπου Vector, όπου 

περιζχει δφο αντικείμενα τφπου String με τιμζσ «failure» και το «μινυμα λάκουσ» 

αντίςτοιχα, ςε κάκε αντικείμενο String. 

7.3.18  SH.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ SH κλάςθ μια εμφωλευμζνθ κλάςθ τθσ OntoVisualize.java κλάςθσ, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για τθν διαχείριςθ των RDF προτάςεων και για τθν ζκφραςθ των 

προτάςεων αυτϊν με τουσ καταλλιλουσ όρουσ ςτο DOT αρχείο. Θ SH υλοποιεί τθν διεπαφι 

StatementHandler. 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

 

Μζκοδοι: 

 public SH( PrintWriter pw, boolean anonNodesEmpty, String graphFormat) 

Ρρόκειται για τον «Constructor» τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Καλείται από τθν 

μζκοδο createDotFile(String srdf, String format) τθσ OntoVisualize.java κλάςθσ.  

 

        ->Αντιςτοιχεί ςτο αντικείμενο τφπου PrintWriter που χρθςιμοποιείται για τθν εγγραφι του DOT αρχείου 
        PrintWriter pw; 
        ->Δθλϊνει το αν κα τοποκετθκεί κάποια ετικζτα ςτουσ κενοφσ κόμβουσ του RDF γράφου  
        boolean anonNodesEmpty; 
        ->Αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των προτάςεων του RDF εγγράφου 
        int numStatements; 
        ->Αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των λεκτικϊν του RDF εγγράφου 
        int numLiterals; 
        Hashtable subjects; 
        ->Αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των υποκειμζνων του RDF εγγράφου 
        int numSubjects; 
       ->Αντιςτοιχεί ςτο τφπου(format) του αρχείου του γράφου που κζλουμε να δθμιουργιςουμε που είναι θ -   
        ->τιμι «svg_embeded» 
        String gFormat; 
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 public void statement(AResource subj, AResource pred, AResource obj) 

Ρρόκειται για ζναν Handler για μία RDF πρόταςθ, θ οποία αποτελείται από τρείσ 

πόρουσ. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου καλείται θ μζκοδοσ 

statementDotResource(AResource subj, AResource pred, AResource obj) τθσ ίδιασ κλάςθσ.  

 public void statement(AResource subj, AResource pred, ALiteral lit) 

Ρρόκειται για ζναν Handler για μία RDF πρόταςθ, οποφ θ τιμι τθσ ιδιότθτασ 

αντιςτοιχεί ςε λεκτικό.  Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου καλείται θ μζκοδοσ void 

statementDotLiteral(AResource subj, AResource pred, ALiteral lit) τθσ ίδιασ κλάςθσ. Επίςθσ 

αυξάνεται θ μεταβλθτι numLiterals κάκε φόρα που καλείται θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ. 

 public void printFirstPart(AResource subj) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου δθμιουργείται το πρϊτο μζροσ του DOT αρχείου 

που αφορά μια RDF πρόταςθ, ανεξαρτιτωσ αν ςτο ρόλο του αντικείμενου βρίςκεται ζνασ 

πόροσ ι ζνα λεκτικό. Τζλοσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου καλείται και θ μζκοδοσ 

getPrefixWithURI(String URI) τθσ κλάςθσ OntoVIsualize.java. 

 public void statementDotResource(AResource subj, AResource pred, 

AResource obj) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου περιγράφεται με όρουσ τθσ DOT γλϊςςασ, μια 

RDF πρόταςθ που αποτελείται από τρείσ πόρουσ. 

 Public void statementDotLiteral(AResource subj, AResource pred, ALiteral lit) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, περιγράφεται με όρουσ τθσ DOT γλϊςςασ μια 

RDF πρόταςθ, οποφ τον ρόλο του αντικείμενου ςε αυτιν τθν πρόταςθ κατζχει ζνα λεκτικό. 

7.3.19  SAXERRORHANDLER.JAVA  
 

Ρεριγραφι Λειτουργίασ: 
 

Θ SaxErrorHandler κλάςθ μια εμφωλευμζνθ κλάςθ τθσ OntoVisualize.java κλάςθσ, θ 

οποία χρθςιμοποιείται για τθν διαχείριςθ των ςφαλμάτων που μπορεί να προκφψουν από 

τθν διαχείριςθ των RDF προτάςεων και τθν ζκφραςθ των προτάςεων αυτϊν, με τουσ 

καταλλιλουσ όρουσ ςτο DOT αρχείο. Θ SH υλοποιεί τθν διεπαφι ErrorHandler. 

Μεταβλθτζσ Κλάςθσ: 

 

        ->Υλοποιοφν τισ μεταβλθτζσ που ορίηονται ςτθν διεπαφι   ErrorHandler 
        String fatalErrors = ""; 
        String errors = ""; 
        String warnings = ""; 
        String datatypeErrors = ""; 
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Μζκοδοι: 

 public SaxErrorHandler () 

Ρρόκειται για τον «Constructor» τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ. Καλείται από τθν 

μζκοδο createDotFile() τθσ OntoVisualize.java κλάςθσ.  

 private static String format(SAXParseException e) 

Επεξεργάηεται το μινυμα λάκουσ που προκφπτει από το αντικείμενο τφπου 

SAXParseException. 

 public void error(SAXParseException e) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου ορίηεται τιμι ςτθν μεταβλθτι errors. Θ τιμι τθσ 

μεταβλθτισ errors προκφπτει από το αντικείμενο e τφπου SAXParseException. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ κλάςθ γίνεται χριςθ τθσ μεκόδου format(SAXParseException e). 

 public void fatalError(SAXParseException e) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου ορίηεται τιμι ςτθν μεταβλθτι fatalErrors. Θ τιμι 

τθσ μεταβλθτισ fatalErrors προκφπτει από το αντικείμενο e τφπου SAXParseException. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ κλάςθ γίνεται χριςθ τθσ μεκόδου format(SAXParseException e). 

 public void warning (SAXParseException e) 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου ορίηεται τιμι ςτθν μεταβλθτι warnings. Θ τιμι 

τθσ μεταβλθτισ warnings προκφπτει από το αντικείμενο e τφπου SAXParseException. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ κλάςθ γίνεται χριςθ τθσ μεκόδου format(SAXParseException e). 

  public String getErrors()  

Ρρόκειται για τθν μζκοδο «getter» τθσ μεταβλθτισ errors. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ 

καλείται από τθν μζκοδο printErrorMessages(SaxErrorHandler eh) τθσ κλάςθσ 

OntoVisualize.java. 

 public String getFatalErrors()  

Ρρόκειται για τθν μζκοδο «getter» τθσ μεταβλθτισ fatalErrors. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο printErrorMessages(SaxErrorHandler eh) τθσ κλάςθσ 

OntoVisualize.java. 

 public String getWarnings()  

Ρρόκειται για τθν μζκοδο «getter» τθσ μεταβλθτισ warnings. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ καλείται από τθν μζκοδο printErrorMessages(SaxErrorHandler eh) τθσ κλάςθσ 

OntoVisualize.java. 

 public String getDatatypeErrors()  

Ρρόκειται για τθν μζκοδο «getter» τθσ μεταβλθτισ datatypeErrors.  
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8 ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ WBGRAPHFUZZYONTO 
 

Σκοπόσ αυτοφ του κεφαλαίου,  είναι να πραγματοποιθκεί μια προςομοίωςθ τθσ 

διαδικτυακισ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto»,  εκτελϊντασ ζνα ςυγκεκριμζνο ςενάριο 

αςαφοποίθςθσ crisp οντολογίασ, μζςω του οποίου κα μπορεί ο αναγνϊςτθσ να κατανοιςει 

τθν λειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν ςχετικι πλατφόρμα. 

Αρχικά κα περιγραφτοφν οι κλάςεισ, οι ςχζςεισ , οι ιδιότθτεσ και οι τιμζσ των ιδιοτιτων 

που απαρτίηουν τθν crisp οντολογία. Κακϊσ επίςθσ και το αντικείμενο που 

διαπραγματεφεται  θ οντολογία. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κεωρείται απαραίτθτθ, διότι 

όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, θ λειτουργία τθσ πλατφόρμα «wbGraphFuzzyOnto» βαςίηεται 

κυρίωσ ςτθν μεκοδολογία αςαφοποίθςθσ οντολογιϊν IKARUS-Onto, θ οποία προαπαιτεί 

τθν φπαρξθ μιασ ςυμβατικισ οντολογίασ. Στθν ςυνζχεια κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 

αςαφοποίθςθσ τθσ οντολογίασ, κάνοντασ χριςθ τθσ υλοποιθμζνθσ πλατφόρμασ 

αςαφοποίθςθσ. 

8.1 CRISP ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Το αντικείμενο που διαπραγματεφεται  θ οντολογία που κα χρθςιμοποιθκεί από τθν 

πλατφόρμα αςαφοποίθςθσ, αναπαριςτά γνϊςθ που ςχετίηεται με τθν περιγραφι 

«τροχαίων ατυχθμάτων». Θ ονομαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ οντολογίασ είναι 

«Traffic_Accident». Οι κλάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί είναι οι ακόλουκεσ : 

 Driver (Υπερκλάςθ - Οδθγόσ) 

• Beginner (Υποκλάςθ - Αρχάριοσ) 

• Experienced (Υποκλάςθ - Ζμπειροσ) 

 Vehicle (Υπερκλάςθ – Μεταφορικό Μζςο ) 

• Car (Υποκλάςθ- Αυτοκίνθτο) 

• Motorbike (Υποκλάςθ- Μοτοςυκλζτα) 

• Truck (Υποκλάςθ- Μεγάλο Φορτθγό) 

• Van (Υποκλάςθ- Μικρό Φορτθγό) 

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε κάποια ςθμεία τθσ οντολογίασ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ 
τουσ, πριν τθν επεξιγθςθ των κλάςεων και των ιδιοτιτων τουσ: 
 

 Οι διαφορζσ υποκλάςεισ κλθρονομοφν τισ ιδιότθτεσ των υπερκλάςεων τουσ. 
 

 Πλεσ οι κλάςεισ του ίδιου επιπζδου είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ, πράγμα 
που ςθμαίνει ότι ζνα αντικείμενο δεν μπορεί να ανικει, ταυτόχρονα, ςε πάνω 
από μία κλάςεισ. 
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 Σε κάκε ιδιότθτα μπορεί να ορίηονται κάποια από τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

• Single: μπορεί να λάβει μόνο μία τιμι. 
• Multiple: μπορεί να λάβει πάνω από μία τιμζσ. 
• String: λαμβάνει αλφαρικμθτικά δεδομζνα. 
• Date: λαμβάνει τιμζσ τφπου Θμερομθνίασ. 
• Symbol. Σφνολο προκακοριςμζνων αλφαρικμθτικϊν τιμϊν. 
• Instance. Στιγμιότυπο κάποιασ κλάςθσ τθσ οντολογίασ. Θ ιδιότθτα ςε 

αυτιν τθν περίπτωςθ αντιςτοιχεί ςε μία ςχζςθ που ςυνδζει δυο 
ςτιγμιότυπα κλάςεων. 

 

Στθν εικόνα 8.1, παρουςιάηεται θ δενδρικι μορφι ιεραρχίασ των κλάςεων τθσ οντολογίασ 

Traffic_Accident, κάνοντασ χριςθ του εργαλείου «Jambalaya» του προγράμματοσ 

ανάπτυξθσ οντολογιϊν Protégé 3.4.4 *39].  

 

Εικόνα 8.1 – Δενδρικι Αναπαράςταςθ των κλάςεων τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident» 

8.1.1 VEHICLE 
 

Θ κλάςθ Vehicle αντιςτοιχεί ςτθν υπερκλάςθ όλων των μεταφορικϊν μζςων. 

Ιδιότθτεσ: 

 vehicle_number. Αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου και ζχει 

οριςτεί να είναι τφπου String και Single.  
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8.1.2 CAR 
 

Θ κλάςθ Car είναι υποκλάςθ τθσ Vehicle και αντιςτοιχεί ςε ζνα μεταφορικό μζςο 

τφπου αυτοκίνθτου. 

Ιδιότθτεσ: 

 vehicle_number. Κλθρονομεί τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα τθσ υποκλάςθσ τθσ.  

8.1.3 MOTORBIKE 
 

Θ κλάςθ Motorbike είναι υποκλάςθ τθσ Vehicle και αντιςτοιχεί ςε ζνα μεταφορικό 

μζςο τφπου μοτοςυκλζτασ. 

Ιδιότθτεσ: 

 vehicle_number. Κλθρονομεί τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα τθσ υποκλάςθσ τθσ.  

8.1.4 TRUCK 
 

Θ κλάςθ Truck είναι υποκλάςθ τθσ Vehicle και αντιςτοιχεί ςε ζνα μεταφορικό μζςο 

τφπου μεγάλου φορτθγοφ. 

Ιδιότθτεσ: 

 vehicle_number. Κλθρονομεί τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα τθσ υποκλάςθσ τθσ.  

8.1.5 VAN 
 

Θ κλάςθ Van είναι υποκλάςθ τθσ Vehicle και αντιςτοιχεί ςε ζνα μεταφορικό μζςο 

τφπου μικροφ φορτθγοφ. 

Ιδιότθτεσ: 

 vehicle_number. Κλθρονομεί τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα τθσ υποκλάςθσ τθσ.  

8.1.6 DRIVER 
 

Θ κλάςθ Driver αναφζρεται ςτουσ οδθγοφσ που ςυμμετείχαν ςε ζνα τροχαίο 

ατφχθμα. Θ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ είναι υπερκλάςθ των κλάςεων Beginner και Experienced. 

Ιδιότθτεσ: 

 aged. Αναφζρεται ςτθν θλικία ενόσ οδθγοφ. Ζχει οριςκεί να είναι τφπου Symbol. 

Συγκεκριμζνα επιτρζπεται θ επιλογι μίασ εκ των εξισ τιμϊν:       
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• youth (νζοσ) 

• middle-age (μζςθσ θλικίασ) 

• old (θλικιωμζνοσ) 

 fathername. Αντιςτοιχεί ςτο όνομα του πατζρα του οδθγοφ. Ζχει οριςτεί να είναι 

τφπου String και Single.  

 firstname. Αντιςτοιχεί ςτο όνομα του οδθγοφ. Ζχει οριςτεί να είναι τφπου String και 

Single. 

 lastname. Αντιςτοιχεί ςτο επίκετο του οδθγοφ. Ζχει οριςτεί να είναι τφπου String 

και Single. 

 licence_number. Αντιςτοιχεί ςτο αρικμό διπλϊματοσ οδιγθςθσ του κάκε οδθγοφ,  

Ζχει οριςτεί να είναι τφπου String και Single. 

Σχζςεισ: 

 is_responsible_for. Αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι ζνασ οδθγόσ μπορεί να είναι 

υπεφκυνοσ για τθν πρόκλθςθ ενόσ ατυχιματοσ. Θ τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχζςθσ, είναι 

ζνα ςτιγμιότυπο μιασ κλάςθσ Traffic_Accident. 

 was_driving. Αναφζρεται ςτο μζςο μεταφοράσ που οδθγοφςε ζνασ οδθγόσ, που 

ςυμμετείχε ςε ζνα ατφχθμα. Θ τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχζςθσ είναι ζνα ςτιγμιότυπο 

μιασ κλάςθσ Vehicle και κατά ςυνζπεια τα ςτιγμιότυπα των υποκλάςεων τθσ. 

8.1.7 BEGINNER 
 

Θ κλάςθ Beginner είναι υποκλάςθ τθσ Driver και αναφζρεται ςτουσ αρχάριουσ 

οδθγοφσ. 

Επιςιμανςθ: 

Κλθρονομεί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και ςχζςεισ τθσ κλάςεισ Driver. 

8.1.8 EXPERIENCED 
 

Θ κλάςθ Experienced είναι υποκλάςθ τθσ Driver και αναφζρεται ςτουσ αρχάριουσ 

οδθγοφσ. 

Επιςιμανςθ: 

Κλθρονομεί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και ςχζςεισ τθσ κλάςεισ Driver. 
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8.1.9 TRAFFIC_ACCIDENT 
 

Θ κλάςθ Traffic_Accident αναφζρεται ςε ζνα τροχαίο ατφχθμα. 

Ιδιότθτεσ: 

 date_happened. Θμερομθνία που πραγματοποιικθκε το ατφχθμα. Ζχει οριςτεί να 

είναι τφπου Date και Single.  

 location. Στοιχεία ςθμείου που πραγματοποιικθκε το ατφχθμα. Ζχει οριςτεί να 

είναι τφπου String και Single.  

Ολοκλθρϊνοντασ τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, κα παρουςιάςουμε παρακάτω τθν 

οντολογία ςε μορφι RDF ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ, κακϊσ επίςθσ και ζνα διάγραμμα 

απεικόνιςθσ των ςτιγμιότυπων των παραπάνω κλάςεων ςε δενδρικι μορφι (εικόνα 8.2). 

         
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
  <!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 
  <!ENTITY rdf_ 'http://protege.stanford.edu/rdf/'> 
  <!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 
]> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="&rdf;" 
  xmlns:rdf_="&rdf_;" 
  xmlns:rdfs="&rdfs;"> 
<rdf_:Beginner rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class15"                     Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Beginner 

  rdf_:aged="youth" 
  rdf_:fathername="Anastasios" 
  rdf_:firstname="Maria" 
  rdf_:lastname="Panagiotou" 
  rdf_:licence_number="A12654" 
  rdfs:label="Panagiotou"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class23"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class30"/> 
</rdf_:Beginner> 
<rdf_:Experienced rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class16"                  Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Experienced 

  rdf_:aged="middle-age" 
  rdf_:fathername="Georgios" 
  rdf_:firstname="Konstantinos" 
  rdf_:lastname="Makris" 
  rdf_:licence_number="B65412" 
  rdfs:label="Makris"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class22"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class29"/> 
</rdf_:Experienced> 
<rdf_:Beginner rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class17"                 Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Beginner 

  rdf_:aged="middle-age" 
  rdf_:fathername="Dimitrios" 
  rdf_:firstname="Alexios" 
  rdf_:lastname="Maragakis" 
  rdf_:licence_number="C23654" 
  rdfs:label="Maragakis"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class25"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class32"/> 
</rdf_:Beginner> 
<rdf_:Beginner rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class18"                 Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Beginner 
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  rdf_:aged="old" 
  rdf_:fathername="Konstantinos" 
  rdf_:firstname="Dimitra" 
  rdf_:lastname="Gkini" 
  rdf_:licence_number="T60253" 
  rdfs:label="Gkini"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class22"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class27"/> 
</rdf_:Beginner> 
<rdf_:Beginner rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class19"                  Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Beginner 

  rdf_:aged="middle-age" 
  rdf_:fathername="Manolis" 
  rdf_:firstname="Ioannis" 
  rdf_:lastname="Dimitriadis" 
  rdf_:licence_number="T87965" 
  rdfs:label="Dimitriadis"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class24"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class33"/> 
</rdf_:Beginner> 
<rdf_:Beginner rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class20"                   Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Beginner 

  rdf_:aged="old" 
  rdf_:fathername="Panagiotis" 
  rdf_:firstname="Katerina" 
  rdf_:lastname="Stefanou" 
  rdf_:licence_number="N65498" 
  rdfs:label="Stefanou"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class24"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class26"/> 
</rdf_:Beginner> 
<rdf_:Experienced rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class21"                 Οριςμόσ  ςτιγμιότυπου τφπου Experienced 

  rdf_:aged="old" 
  rdf_:fathername="Charalambos" 
  rdf_:firstname="Anastasia" 
  rdf_:lastname="Kefala" 
  rdf_:licence_number="K69875" 
  rdfs:label="Kefala"> 
 <rdf_:is_responsible_for rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class23"/> 
 <rdf_:was_driving rdf:resource="&rdf_;traffic_accident_Class28"/> 
</rdf_:Experienced> 
<rdf_:Traffic_Accident rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class22"     Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Traffic_Accident 

  rdf_:date_happened="06/11/2009" 
  rdf_:location="Marousi, Leoforos Kifisias 40" 
  rdfs:label="Marousi, Leoforos Kifisias 40"/> 
<rdf_:Traffic_Accident rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class23"     Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Traffic_Accident 

  rdf_:date_happened="12/04/2010" 
  rdf_:location="Athens, Leoforos Athinon 45" 
  rdfs:label="Athens, Leoforos Athinon 45"/> 
<rdf_:Traffic_Accident rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class24"     Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Traffic_Accident 

  rdf_:date_happened="19/05/2010" 
  rdf_:location="Faliro, Leoforos Poseidonos 60" 
  rdfs:label="Faliro, Leoforos Poseidonos 60"/> 
<rdf_:Traffic_Accident rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class25"     Οριςμόσ ςτιγμίοτυπου τφπου Traffic_Accident 
  rdf_:date_happened="10/04/2010" 
  rdf_:location="Athens, Panastasiou  A 112" 
  rdfs:label="Athens, Panastasiou  A 112"/> 
<rdf_:Car rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class26"       Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Car 

  rdf_:vehicle_number="YXB-6548" 
  rdfs:label="YXB-6548"/> 
<rdf_:Car rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class27"       Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Car 

  rdf_:vehicle_number="TRT-6987" 
  rdfs:label="TRT-6987"/> 
<rdf_:Van rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class28"        Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Van 

  rdf_:vehicle_number="A-1456" 
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Πίνακασ 8.1- RDF Κωδικασ Οντολογίασ Traffic_Accident 

 

 

Εικόνα 8.2 - Αναπαράςταςθ των ςτιγμιότυπων των κλάςεων τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident» 

8.2 ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΣΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Μετά τον οριςμό τθσ οντολογία «Traffic_Accident» και ςυγκεκριμζνα του RDF 

ζγγραφου τθσ, είμαςτε ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουμε τθν πλατφόρμα 

«wbGraphFuzzyOnto» και να προβοφμε ςτθν αςαφοποίθςθ των αςαφϊν ςτοιχείων τθσ 

οντολογίασ τθσ «Traffic_Accident». 

 Στθν αρχικι ςελίδα τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» (εικόνα 8.3), ειςάγουμε 

τα ςτοιχεία τθσ RDF ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ που ςυνκζτουν τθν οντολογία 

«Traffic_Accident» και τα οποία παρουςιάςαμε ςτον πίνακα 8.1. Μόλισ ζνασ  χριςτθσ, που 

ανικει ςτθν ομάδα των «Μθχανικϊν Οντολογιϊν» επιλζξει το κουμπί με τίτλο «Parse Text», 

μεταφερόμαςτε ςτο tab «Step1» (εικόνα 8.4). Στο ςυγκεκριμζνο tab απεικονίηεται ο RDF 

γράφοσ τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident». Δίνεται θ ευχζρεια λοιπόν, ςτουσ μθχανικοφσ 

οντολογιϊν να αποφανκοφν για τα ςτοιχεία τα οποία αποδίδουν αςαφι γνϊςθ, για τθν 

  rdfs:label="A-1456"/> 
<rdf_:Truck rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class29"        Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Truck 

  rdf_:vehicle_number="Υ-4598" 
  rdfs:label="Υ-4598"/> 
<rdf_:Motorbike rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class30"           Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Motorbike    
  rdf_:vehicle_number="TMX-123" 
  rdfs:label="TMX-123"/> 
<rdf_:Motorbike rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class32"             Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Motorbike 

  rdf_:vehicle_number="ΥΥP-6987" 
  rdfs:label="ΥΥP-6987"/> 
<rdf_:Car rdf:about="&rdf_;traffic_accident_Class33"          Οριςμόσ ςτιγμιότυπου τφπου Car 
  rdf_:vehicle_number="ABT-5264" 
  rdfs:label="ABT-5264"/> 
</rdf:RDF> 
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αναγκαιότθτα τθσ αςαφοποίθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν και εφόςον επικυμοφν να 

ςυνεχίςουν τθν αςαφοποίθςθ τουσ, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ τουσ. 

 Μελετϊντασ τον RDF γράφο τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident», παρατθροφμε τθν 

φπαρξι αςαφϊν ςχζςεων, αςαφϊν εννοιϊν, κακϊσ επίςθσ και λεκτικά που κατζχουν τον 

ρόλο των τιμϊν των ιδιοτιτων, που αποδίδουν και αυτά με τθν ςειρά τουσ αςαφι γνϊςθ. 

 Ραραδείγματα τζτοιων αςαφϊν ςτοιχείων, είναι τα ςτιγμιότυπα των κλάςεων 

«Beginner» και «Experienced», οι αςαφείσ ςχζςεισ «is_responsible_for»  που ςυνδζουν τα 

ςτιγμιότυπα των κλάςεων «Driver» και «Traffic_Accident» (δθλαδι το ότι ζνασ οδθγόσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν πρόκλθςθ ενόσ ατυχιματοσ) και τζλοσ οι τιμζσ τθσ ιδιότθτασ «aged» 

(youth, middle-age, old), που κατθγοριοποιοφν ζναν οδθγό βάςθ τθσ θλικίασ του. 

 

Εικόνα 8.3- Αρχικι ςελίδα πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» 
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Εικόνα 8.4 - Tab «Step1» επιλογι αςαφϊν ςτοιχείων 

Εφόςον μασ παρζχεται θ δυνατότθτα μζςω τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto», 

να πραγματοποιθκεί θ αςαφοποίθςθ των ςτοιχείων μιασ οντολογίασ και ςε 

μεταγενζςτερουσ περιόδουσ, επιλζχτθκαν να πραγματοποιθκεί αςαφοποίθςθ όχι ςε όλα τα 

αςαφι ςτοιχεία τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident», αλλά ςε αυτά που κρίκθκαν πιο 

αναγκαία. Συγκεκριμζνα επιλζχτθκαν τα εξισ ςτοιχεία: 

Επιλεγμζνεσ Αςαφείσ Σχζςεισ: 

 rdf_:is_responsible_for.  Συνδζει το ςτιγμιότυπο «rdf_:traffic_accident_Class16» 

τθσ κλάςθσ «Experienced», το οποίο κατζχει τον ρόλο του υποκείμενου ςτθν RDF 

πρόταςθ και αντιςτοιχεί ςτον οδθγό με επίκετο(ιδιότθτα rdf_:lastname) τθν τιμι 

«Makris», με το ςτιγμιότυπο «rdf_:traffic_accident_Class22» τθσ κλάςθσ 

«Traffic_Accident», το οποίο κατζχει τον ρόλο του αντικείμενου ςτθν RDF πρόταςθ 

και αντιςτοιχεί ςτο ατφχθμα με ςθμείο ςυμβάντοσ τθν τιμι «Marousi, Leoforos 

Kifisias 40».    

 rdf_:is_responsible_for.  Συνδζει το ςτιγμιότυπο «rdf_:traffic_accident_Class18» 

τθσ κλάςθσ «Beginner», το οποίο κατζχει τον ρόλο του υποκείμενου ςτθν RDF 

πρόταςθ και αντιςτοιχεί ςτον οδθγό με επίκετο(ιδιότθτα rdf_:lastname) τθν τιμι 

«Gkini», με το ςτιγμιότυπο «rdf_:traffic_accident_Class22» τθσ κλάςθσ 

«Traffic_Accident», το οποίο κατζχει τον ρόλο του αντικείμενου ςτθν RDF πρόταςθ 

και αντιςτοιχεί ςτο ατφχθμα με ςθμείο ςυμβάντοσ τθν τιμι «Marousi, Leoforos 

Kifisias 40». 
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Επεξιγθςθ: 

 Θ ςχζςθ   «rdf_:is_responsible_for» ςε ςυνδυαςμό με τα ςτιγμιότυπα που ςχετίηετε, 

αποδίδει αςαφι γνϊςθ, διότι ςε ζνα τροχαίο ατφχθμα ζνασ οδθγόσ που ςυμμετείχε ςτθν 

πρόκλθςθ του ατυχιματοσ, μπορεί να είναι υπεφκυνοσ για το ςυγκεκριμζνο ατφχθμα ωσ 

προσ κάποιο βακμό. Στθν εικόνα 8.5 απεικονίηονται οι επιλεγμζνεσ ςχζςεισ, οι οποίεσ 

αναγράφονται και ςτθν περιοχι «Fuzzy Relations» του tab «Step1». 

 

Εικόνα 8.5 – Επιλογι αςαφϊν ςχζςεων 

Επιλεγμζνεσ Αςαφείσ Ζννοιεσ: 

 rdf_:traffic_accident_Class16. Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ «Experienced». Το 

ςυγκεκριμζνο ςτιγμιότυπο αποδίδει αςαφι γνϊςθ, διότι δεν είναι ακριβζσ ςε τι 

βακμό κεωρείται ζνασ οδθγόσ ζμπειροσ.  

 rdf_:traffic_accident_Class18. Στιγμιότυπο τθσ κλάςθσ «Beginner». Το ςυγκεκριμζνο 

ςτιγμιότυπο αποδίδει αςαφι γνϊςθ, διότι δεν είναι ακριβζσ ςε τι βακμό κεωρείται 

ζνασ οδθγόσ αρχάριοσ. 

Στθν εικόνα 8.6 απεικονίηονται τα επιλεγμζνα ςτιγμιότυπα των κλάςεων «Experienced» και 

«Beginner» , τα οποία αναγράφονται και ςτθν περιοχι «Fuzzy Concepts» του tab «Step1». 
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Εικόνα 8.6 – Επιλογι αςαφϊν εννοιϊν 

Επιλεγμζνεσ Ιδιότθτεσ των οποίων οι τιμζσ αποδίδουν αςαφι γνϊςθ: 

 rdf_:aged. Ρρόκειται για ιδιότθτα του ςτιγμιότυπου «rdf_:traffic_accident_Class18» 

τθσ κλάςθσ «Beginner», ςτθν οποία ζχει οριςκεί τιμι το λεκτικό «old». 

 rdf_:aged. Ρρόκειται για ιδιότθτα του ςτιγμιότυπου «rdf_:traffic_accident_Class16» 

τθσ κλάςθσ «Experienced», ςτθν οποία ζχει οριςκεί τιμι το λεκτικό «middle-age». 

 rdf_:aged. Ρρόκειται για ιδιότθτα του ςτιγμιότυπου «rdf_:traffic_accident_Class15» 

τθσ κλάςθσ «Beginner», ςτθν οποία ζχει οριςκεί τιμι το λεκτικό «youth». 

 

Επεξιγθςθ: 

Θ ιδιότθτα   «rdf_:aged» κατθγοριοποιεί ζναν οδθγό βάςθσ τθσ θλικίασ του. Οι τιμζσ 

τθσ ιδιότθτασ «rdf_:aged» αποδίδουν αςαφι γνϊςθ, λόγο τθσ ζλλειψθσ ακριβϊν ορίων 

(πεδίο οριςμοφ) για τισ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ. Για παράδειγμα, από πια θλικία μζχρι πια 

θλικία κεωρείται ζνασ οδθγόσ θλικιωμζνοσ(old); Στθν εικόνα 8.7 απεικονίηεται θ επιλεγμζνθ 

ιδιότθτα «rdf_:aged» και θ τιμισ τθσ(old), για το ςτιγμιότυπο 

«rdf_:traffic_accident_Class18». Οι επιλεγμζνεσ ιδιότθτεσ κακϊσ επίςθσ και οι τιμζσ τουσ, 

αναγράφονται και ςτθν περιοχι «Fuzzy Attributes - Datatypes» του tab «Step1». 
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Εικόνα 8.7 - Επιλογι ιδιότθτασ τθσ οποίασ θ τιμι αποδίδει αςαφι γνϊςθ 

Στο ςθμείο αυτό, το βιμα 1 που αφορά τθν επιλογι των αςαφϊν ςτοιχείων, ζχει 

ολοκλθρωκεί.  Ρλζον οι μθχανικοί οντολογιϊν είναι ςε κζςθ  να ςυνεχίςουν τθν διαδικαςία 

αςαφοποίθςθσ των επιλεγμζνων ςτοιχείων, ανά κατθγορία που ανικει το κάκε επιλεγμζνο 

ςτοιχείο.   

8.3 ΑΣΑΦΟΡΟΙΘΣΘ ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Μόλισ ο μθχανικόσ οντολογιϊν επιλζξει το κουμπί «Next Step»(εικόνα 8.8) από το tab 

«Step1», μεταφζρεται ςτο tab «Step2a» (εικόνα 8.9). Το ςυγκεκριμζνο tab, αφορά τθν 

περιγραφι των αςαφϊν ςχζςεων, που είχε επιλζξει ο μθχανικόσ οντολογιϊν ςτο 

προθγοφμενο βιμα.   

 

Εικόνα 8.8 – Επιλογι κουμπιοφ «Next Step» από το tab «Step1» 
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Εικόνα 8.9 – Tab «Step2a» περιγραφι Αςαφϊν χζςεων 

Στον πίνακα «Relations», οι μθχανικοί οντολογιϊν περιγράφουν τα ςτοιχεία 

Vagueness Nature και Degree Interpretation, για κάκε μία από τισ επιλεγμζνεσ αςαφείσ 

ςχζςεισ. Στον πίνακα «Statements», ο ειδικοί τθσ γνωςτικισ περιοχισ προςδιορίηουν τουσ 

βακμοφσ αςάφειασ, για κάκε μία από τισ επιλεγμζνεσ ςχζςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τα 

ςτιγμιότυπα των κλάςεων που αναφζρεται θ κάκε μία. Κάνοντασ κλικ πάνω ςε μία 

επιλεγμζνθ ςχζςθ από τον RDF γράφο, επιλζγονται από του πίνακεσ «Relations» και 

«Statements», οι ζγγραφεσ που ςχετίηονται με τθν ςχζςθ που επζλεξε ο μθχανικόσ 

οντολογιϊν ι ο ειδικόσ τθσ γνωςτικισ περιοχισ. 

Ξεκινϊντασ τθν περιγραφι των ςχζςεων, ο μθχανικόσ προςδιορίηει το Vagueness 

Nature και Degree Interpretation για τθν ςχζςθ «rdf_:is_responsible_for». Συγκεκριμζνα το 

Vagueness Nature για τθν ςχζςθ  «rdf_:is_responsible_for» αντιςτοιχεί ςτο είδοσ αςάφειασ 

«Combinatory vagueness», λόγω τθσ ζλλειψθσ ακριβϊν ςτοιχείων που να οριοκετοφν ζναν 

οδθγό υπαίτιο, για τθν πρόκλθςθ ενόσ τροχαίου ατυχιματοσ. Το Degree Interpretation για 

τθν ςυγκεκριμζνθ αςαφι ςχζςθ, ζχει να κάνει με τον βακμό ευκφνθσ-υπαιτίοτθτασ του 

οδθγοφ, για το ατφχθμα ςτο οποίο ςυμμετείχε ςτθν πρόκλθςθ του. 

Στθν ςυνζχεια οι ειδικοί τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικι περιοχισ, μελετϊντασ αρχικά 

τα ςτοιχεία τα οποία  προςδιόριςαν ςτον πίνακα «Relations» οι μθχανικοί οντολογιϊν, είναι 

ςε κζςθ να προςδιορίςουν τουσ βακμοφσ αςάφειασ για τθν ςχζςθ 

«rdf_:is_responsible_for» και τα ςτιγμιότυπα των κλάςεων ςτα οποία αναφζρεται κάκε 

φορά. Στθν εικόνα 8.10 απεικονίηονται οι βακμοί αςάφειασ που ορίςτθκαν. 
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Εικόνα 8.10 – Προςδιοριςμόσ βακμϊν αςάφειασ των Αςαφϊν ςχζςεων ςε ςυνδυαςμό με τα ςτιγμιότυπα ςτα οποία 

αναφζρονται 

Συγκεκριμζνα ορίηεται θ τιμι 0,7 που αντιςτοιχεί  ςτο ςτιγμιότυπο  

«rdf_:traffic_accident_Class16» τθσ κλάςθσ «Experienced», θ οποία αναφζρεται ςτον οδθγό 

κ. Μακρι και θ τιμι  0,3 που αντιςτοιχεί  ςτο ςτιγμιότυπο  «rdf_:traffic_accident_Class18» 

τθσ κλάςθσ «Beginner», θ οποία αναφζρεται ςτθν οδθγό κα. Γκίνθ. Ορίηοντασ βακμό 

αςάφειασ 0,7, δθλϊνεται ότι ο κ. Μακρισ ιταν υπεφκυνοσ-υπαίτιοσ για τθν πρόκλθςθ του 

ατυχιματοσ, που πραγματοποιικθκε ςτθν Λεωφόρο Κθφιςίασ ςτθν περιοχι του 

Μαρουςίου ςε βακμό 0,7 (ι ςε ποςοςτό 70%), ενϊ θ κα Γκίνθ για το ίδιο ατφχθμα, ιτανε 

υπεφκυνθ-υπαίτια ςε βακμό 0,3(ι ςε ποςοςτό 30%). 

 Σε αυτό το ςθμείο θ αςαφοποίθςθ των επιλεγμζνων ςχζςεων ζχει ολοκλθρωκεί. 

Επιλζγοντασ ο μθχανικόσ οντολογιϊν το κουμπί «Next Step» από το tab «Step2a», 

μεταφζρεται ςτο tab «Step2b» (εικόνα 8.11). Το ςυγκεκριμζνο tab, αφορά τθν περιγραφι 

των αςαφϊν εννοιϊν(κλάςεων) και των ςτιγμιότυπων τουσ, που είχε επιλζξει ο μθχανικόσ 

οντολογιϊν ςε προθγοφμενο βιμα (tab «Step1»).  

 

Εικόνα 8.11 - Tab «Step2b» περιγραφι Αςαφϊν Εννοιϊν 



                                                                                       Μελζτθ και Υλοποίθςθ Ρλατφόρμασ Αςαφοποίθςθσ Οντολογιϊν 

 122 

Στον πίνακα «Concepts», οι μθχανικοί οντολογιϊν περιγράφουν τα ςτοιχεία 

Vagueness Nature και Degree Interpretation, για κάκε μία από τισ επιλεγμζνεσ αςαφείσ 

ζννοιεσ. Στον πίνακα «Concept Instances», ο ειδικοί τθσ γνωςτικισ περιοχισ προςδιορίηουν 

τουσ βακμοφσ αςάφειασ, για κάκε ζνα από τα επιλεγμζνα ςτιγμιότυπα των αςαφϊν 

εννοιϊν. Δθλαδι, ςε τι βακμό ζνα ςτιγμιότυπο μιασ αςαφισ ζννοιασ κεωρείται ςτιγμιότυπο 

τθσ ζννοιασ αυτισ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα ςτιγμιότυπο αςαφισ ζννοιασ από τον RDF 

γράφο, επιλζγονται από του πίνακεσ «Concepts» και «Concepts Instances», οι ζγγραφεσ 

που ςχετίηονται με το ςτιγμιότυπο τθσ αςαφισ εννοίασ που επζλεξε ο μθχανικόσ 

οντολογιϊν ι ο ειδικόσ τθσ γνωςτικισ περιοχισ. 

Ξεκινϊντασ τθν περιγραφι των αςαφϊν εννοιϊν, ο μθχανικόσ προςδιορίηει το 

Vagueness Nature και Degree Interpretation για τισ ζννοιεσ «rdf_:Beginner» και 

«rdf_:Experienced». Συγκεκριμζνα το Vagueness Nature για τθν ζννοια  «rdf_:Beginner» 

αντιςτοιχεί ςτο είδοσ αςάφειασ «Degree vagueness», λόγω τθσ ζλλειψθσ ακριβϊν ορίων, 

που να περιγράφουν ζναν οδθγό αρχάριο. Το Degree Interpretation για τθν ςυγκεκριμζνθ 

αςαφι ζννοια, ζχει να κάνει με τον βακμό ςτον οποίο κεωρείται ζνασ οδθγόσ αρχάριοσ. 

Ραρομοίωσ το Vagueness Nature για τθν ζννοια  «rdf_:Experienced» αντιςτοιχεί ςτο είδοσ 

αςάφειασ «Degree vagueness», λόγω τθσ ζλλειψθσ ακριβϊν ορίων, που να περιγράφουν 

ζναν οδθγό ζμπειρο . Το Degree Interpretation για τθν ζννοια «rdf_:Experienced», 

ςχετίηεται με τον βακμό ςτον οποίο κεωρείται ζνασ οδθγόσ ζμπειροσ. 

Στθν ςυνζχεια οι ειδικοί τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικι περιοχισ, μελετϊντασ αρχικά 

τα ςτοιχεία τα οποία  προςδιόριςαν ςτον πίνακα «Concepts» οι μθχανικοί οντολογιϊν, 

προςδιορίηουν με τθν ςειρά τουσ, τουσ βακμοφσ αςάφειασ  για τα ςτιγμιότυπα 

«rdf_:traffic_accident_Class18» και «rdf_:traffic_accident_Class16» των εννοιϊν(κλάςεων) 

«rdf_:Beginner» και  «rdf_:Experienced» αντίςτοιχα . Στθν εικόνα 8.12 απεικονίηονται οι 

βακμοί αςάφειασ που ορίςτθκαν. 

 

Εικόνα 8.12 - Προςδιοριςμόσ βακμϊν αςάφειασ ςτιγμιότυπων Αςαφϊν Εννοιϊν 

Συγκεκριμζνα ορίηεται θ τιμι 0,7 που αντιςτοιχεί  ςτο ςτιγμιότυπο  

«rdf_:traffic_accident_Class18» τθσ κλάςθσ «Beginner», θ οποία αναφζρεται ςτθν οδθγό κα. 

Γκίνθ και θ τιμι  0,8 που αντιςτοιχεί  ςτο ςτιγμιότυπο  «rdf_:traffic_accident_Class16» τθσ 

κλάςθσ «Experienced», θ οποία αναφζρεται ςτον οδθγό κ. Μακρι. Ορίηοντασ βακμό 

αςάφειασ 0,7, δθλϊνεται ότι θ οδθγόσ κα. Γκίνθ  κεωρείται αρχάριοσ οδθγόσ, ςε βακμό 0,7( 

ι ςε ποςοςτό 70%), ενϊ ο κ. Μακρισ κεωρείται ζμπειροσ οδθγόσ, ςε βακμό 0,8 (ι ςε 

ποςοςτό 80%).  

Με τον προςδιοριςμό και των βακμϊν αςάφειασ των ςτιγμιότυπων των αςαφϊν 

εννοιϊν, θ διαδικαςία αςαφοποίθςθσ των επιλεγμζνων εννοιϊν ζχει ολοκλθρωκεί. 
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Επιλζγοντασ ο μθχανικόσ οντολογιϊν το κουμπί «Next Step» από το tab «Step2b», 

μεταφζρεται ςτο tab «Step2c» (εικόνα 8.13). Στο ςυγκεκριμζνο tab, πραγματοποιείται μζςω 

τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto», θ αςαφοποίθςθ των αςαφϊν λεκτικϊν ορϊν που 

αποτελοφν τιμι ςε μία επιλεγμζνθ ιδιότθτα.  

 

Εικόνα 8.13 - Tab «Step2c» περιγραφι τιμϊν των ιδιοτιτων που αποδίδουν αςαφι γνϊςθ 

Συγκεκριμζνα, οι ειδικοί τθσ γνωςτικισ περιοχισ προςδιορίηουν το ςφνολο τιμϊν του 

κάκε αςαφι λεκτικοφ όρου, που αποτελεί τιμι ςε μία επιλεγμζνθ ιδιότθτα. Στόχοσ του κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ των ειδικϊν, είναι θ δθμιουργία ενόσ γραφικοφ διαγράμματοσ εφάμιλλο 

με το διάγραμμα τθσ γλωςςικισ μεταβλθτισ «Απόδοςθσ Μθχανισ» που απεικονίηεται ςτθν 

εικόνα 4.2, από το οποίο προκφπτει και ο βακμόσ ςυμμετοχισ μιασ τιμισ  χ ςε ζνα αςαφζσ 

ςφνολο, όπου το ςυγκεκριμζνο ςφνολο αντιςτοιχεί ςε ζναν λεκτικό όρο.  Το επιτραπζηιο 

ςχιμα το οποίο περικλείεται ςτο tab «Step2c», ςυμβάλει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

Τοποκετϊντασ τον δείκτθ του ποντικοφ, ςε ζνα από τα τζςςερα ςθμεία του επιτραπζηιου 

ςχιματοσ κάκε φορά, εμφανίηεται  κατάλλθλο μινυμα  το οποίο ενθμερϊνει τον χριςτθ για 

τον ςωςτό  τρόπο ςυμπλιρωςθσ των πεδίων του πίνακα «Fuzzy Datatypes». Στθν εικόνα  

8.14 απεικονίηονται τα ςφνολα τιμϊν που οριςτικαν για τουσ αςαφισ λεκτικοφσ οροφσ 

«old», «middle-age» και «youth» τθσ ιδιότθτασ «rdf_:aged».  

 

Εικόνα 8.14 – Περιγραφι ςυνόλου τιμϊν Αςαφϊν Λεκτικϊν Όρων 
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 Κάνοντασ αριςτερό κλικ πάνω ςε μία εγγραφι του πίνακα «Fuzzy Datatypes», 

εμφανίηεται ζνα μενοφ επιλογϊν (εικόνα 8.15), μζςω του οποίου δίνεται θ ευχζρεια ςτον 

χριςτθ να εμφανίςει ζνα γραφικό διάγραμμα, που απεικονίηει το ςφνολο τιμϊν που 

ορίςτθκε για το επιλεγμζνο αςαφι λεκτικό όρο ι να εμφανίςει ζνα γραφικό διάγραμμα, 

που απεικονίηει  το ςφνολο τιμϊν που αφοροφν τισ τιμζσ μιασ ιδιότθτασ (εφάμιλλο τθσ 

διαγράμματοσ τθσ εικόνασ 4.2).   

 

Εικόνα 8.15 – Μενοφ Επίλογων παραγωγισ γραφικϊν διαγραμμάτων 

Επιλζγοντασ τθν δεφτερθ επιλογι, εμφανίηεται το γραφικό διάγραμμα που 

απεικονίηεται ςτθν εικόνα 8.16 και που αφόρα τθν ιδιότθτα«rdf_:aged».  

 

Εικόνα 8.16 – Διάγραμμα αναπαράςταςθσ Αςαφϊν Γλωςςικϊν Όρων 

Από το ςυγκεκριμζνο γραφικό διάγραμμα μποροφμε να ςυμπεραίνουμε, ότι ζνασ 

οδθγόσ με θλικία  35 χρονϊν, κεωρείται μεςιλικασ(middle-age) με βακμό 0,26 και 

νζοσ(youth) ςε βακμό 0,55. 

Μετά τον προςδιοριςμό του ςυνόλου τιμϊν, του κάκε αςαφι λεκτικοφ όρου, που 

αποτελεί τιμι ςε μία επιλεγμζνθ ιδιότθτα, από τουσ ειδικοφσ τθσ γνωςτικισ περιοχισ, θ 

αςαφοποίθςθ των λεκτικϊν ορϊν τθσ κάκε επιλεγμζνθσ ιδιότθτασ ζχει ολοκλθρωκεί. Με το 

πζρασ και του ςυγκεκριμζνου βιματοσ, ζχει επιτευχτεί μζςω τθσ πλατφόρμασ 
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«wbGraphFuzzyOnto», θ αςαφοποίθςθ όλων των επιλεγμζνων ςτοιχείων. Οι μθχανικοί 

οντολογιϊν επιλζγοντασ το κουμπί «Export to XML» , που βρίςκεται ςτο tab «Step2c», 

παράγουν ζνα XML αρχείο, με τα ςτοιχεία  τθσ RDF ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ που 

ςυνκζτουν  τθν οντολογία «Traffic_Accident», κακϊσ επίςθσ και όλων των επίλογων που 

πραγματοποίθςαν, των ςτοιχείων που όριςαν , κακόλθ τθν διάρκεια τθσ αςαφοποίθςθσ τθσ 

οντολογίασ  «Traffic_Accident», μζςω τθσ πλατφόρμασ  «wbGraphFuzzyOnto». Το 

ςυγκεκριμζνο XML ζγγραφο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον, από τουσ μθχανικοφσ 

οντολογιϊν και τουσ ειδικοφσ τθσ γνωςτικισ περιοχισ, για τθν περιγραφι και άλλων 

ςτοιχείων που αποδίδουν αςαφι γνϊςθ, τθσ οντολογίασ «Traffic_Accident».     
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9 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 

Το κεφάλαιο αυτό εςτιάηεται ςτα ςυμπεράςματα ςτα οποία οδθγεί θ εκπόνθςθ αυτισ 

τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και ςτισ μελλοντικζσ επεκτάςεισ που ενδεχομζνωσ μποροφν να 

γίνουν. 

9.1 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ  είναι θ μία επζκταςθ του «Ραγκόςμιου Ιςτοφ» που 

επιτρζπει τθν επεξεργαςία και διαχείριςθ του περιεχομζνου του ιςτοφ ςε επίπεδο μθχανϊν 

δθλαδι από τουσ υπολογιςτζσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν μείωςθ  πολλϊν μειονεκτθμάτων 

που παρουςιάηουν οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τον ςθμερινό παγκόςμιο ιςτό. 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία πραγματοποιικθκε μία ποιοτικι περιγραφι του 

όρου Σθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και κυρίωσ του κφριου χαρακτθριςτικοφ που βαςίηεται ο 

Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ,  μζςω του οποίου επιτυγχάνεται θ αναπαράςταςθ γνϊςθσ  και ο 

ςυμπεραςμόσ, που είναι οι «Οντολογίεσ». Ρραγματοποιικθκε λοιπόν μια λεπτομερισ 

περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν και τθσ δομισ μιασ οντολογίασ, των κυριότερων 

ςθμαςιολογικϊν γλωςςϊν περιγραφισ οντολογιϊν κακϊσ και μεκοδολογιϊν περιγραφισ 

και ανάπτυξθσ οντολογιϊν. Εςτιάςαμε περιςςότερο ςτθν περιγραφισ ενόσ προβλιματοσ 

που ςυναντάμε κατά τθν δθμιουργία μιασ οντολογίασ που ζχει να κάνει με τθν   

αναπαράςταςθ τθσ αςαφισ γνϊςθσ δθλαδι τθσ δυςκολία που ςυναντάμε ςτο να 

περιγράψουμε με μακθματικι ακρίβεια τον κόςμο που μασ περιβάλει.  

Στα πλαίςια του προβλιματοσ αυτοφ και τθσ εξάλειψθσ του, αναφερκικαμε ςτον ορό 

τθσ «Αςάφειασ» και ςτθν δθμιουργία «Αςαφϊν Οντολογιϊν». Ραρουςιάςτθκε 

λεπτομερζςτατα μία μεκοδολογία ανάπτυξθσ Αςαφϊν Οντολογιϊν θ «IKARUS-Onto». 

Βαςιηόμενοι κυρίωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία αναπτφξαμε μια διαδικτυακι 

πλατφόρμα αςαφοποίθςθσ οντολογιϊν τθν «wbGraphFuzzyOnto». Θ ςυγκεκριμζνθ 

πλατφόρμα ςχεδιάςτθκε και  υλοποιικθκε βάςθ τεχνολογιϊν που ανικουν ςε μία νζα 

εξελικτικι τάςθ που επικρατεί ςτον χϊρο του  παγκοςμίου ιςτοφ και είναι το Web 2.0.      

 Με τθν υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto» και από τα αποτελζςματα 

χριςθσ τθσ αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα για τθν φπαρξθ ςυςτθμάτων αςαφοποίθςθσ 

οντολογιϊν, επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν αποδοτικότερθ και εγκυρότερθ 

διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ του ιςτοφ ςε επίπεδο μθχανϊν και προσ όφελοσ ωσ προσ τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν, των χρθςτϊν του παγκοςμίου ιςτοφ. 

9.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Στα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ καταγράφθκαν 

μερικζσ ιδζεσ  για μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ πλατφόρμασ «wbGraphFuzzyOnto». 

Συγκεκριμζνα αναφζρονται: 
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 Δθμιουργία ενόσ πιο ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ με δυνατότθτεσ οριςμοφ 

ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων ςε κάκε ομάδα χρθςτϊν. 

 Χρθςιμοποίθςθ βάςθσ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ  ςυμβατικϊν  και 

αςαφϊν οντολογιϊν. 

 Εφόςον ζχει πραγματοποιθκεί θ αςαφοποίθςθ ςε μία οντολογία, επιλογι και 

διατφπωςθ των αςαφϊν ορϊν με χριςθ μιασ ςθμαςιολογικισ γλϊςςασ 

περιγραφισ αςάφειασ, όπωσ για παράδειγμα θ f-OWL. 

 Δυνατότθτα αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ υλοποιθμζνων οντολογιϊν βάςθ 

ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων , όπωσ για παράδειγμα αν πρόκειται για ςυμβατικι ι 

αςαφισ οντολογία, αν ζχει διατυπωκεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςθμαςιολογικι 

γλϊςςα ι αν ζχει πραγματοποιθκεί αςαφοποίθςθ ςε μία οντολογία ωσ προσ 

κάποιο βιμα. 

 Δυνατότθτα ελζγχου μίασ υλοποιθμζνθσ αςαφισ οντολογίασ ωσ προσ τισ αρχζσ 

που κα πρζπει να τθν διζπουν και να τθν χαρακτθρίηουν ζγκυρθ. Τζτοιεσ αρχζσ 

περιγράφτθκαν ςτο κεφάλαιο 4.3.4. 
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11 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΚΩΝΥΜΙΑ 
 

AJAX   Asynchronous Javascript And Xml 

API   Application Programing Interface 

CSS   Cascade Style Sheet 

GIF   Graphics Interchange Format 

HTML   HyperText Markup Language 

J2EE   Java 2 platform, Enterprise Edition 

OWL   Web Ontology Language 

PNG   Portable Network Graphics 

RDF   Resource Description Framework 

RDFS   RDF Schema 

SVG   Scalable Vector Graphics 

SW   Semantic Web 

W3C   World Wide Web Consortium 

wbGraphFuzzyOnto Web-BasedGraphFuzzyOnto 

WWW   World Wide Web 

XHTML   eXtensible HyperText Markup Language 

XML   eXtensible Markup Language 
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12 ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
 

Για να πραγματοποιιςουμε τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςτον εξυπθρετθτι 

(server), χρειαηόμαςτε να εγκαταςτιςουμε ζνα web server  ο οποίοσ να υποςτθρίηει 

εφαρμογζσ οι οποίεσ είναι υλοποιθμζνεσ ςε Java και να εγκαταςτιςουμε το λογιςμικό 

GraphViz 2.26.3.   

12.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ WEB SERVER 
 

Ο Web Server που χρθςιμοποιθκοφμε είναι ο Apache Tomcat 6.0.26 . Μετάβαςθ ςτθν 

τοποκεςία «tomcat.apache.org» από τθν οποία μπορεί να πραγματοποιθκεί θ λιψθ τθσ 

ζκδοςθσ 6.0.26.  

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ Web  Server χρθςιμοποίει τθν κφρα 

(port) 8080. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται θ ςυγκεκριμζνθ κφρα από κάποια άλλθ 

διεργαςία ςτον εξυπθρετθτι, κα πρζπει να τροποποιθκεί  το αρχείο server.xml (τοποκεςία 

αρχείου ../apache-tomcat-6.0.26/conf)  και να ορίςουμε κάποια άλλθ τιμι που δεν 

χρθςιμοποιείται από κάποια διεργαςία (εικόνα 12.1). 

 

Εικόνα 12.1– Αρχείο Server.xml 

12.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ GRAPHVIZ 2.26.3 
 

Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν ςωςτι, ζγκυρθ και ομαλι λειτουργία  του 

ςυςτιματοσ είναι θ εγκατάςταςθ του Graph Visualization. Ρρόκειται για ζνα λογιςμικό 

open-source Μετάβαςθ ςτθν τοποκεςία 

«http://www.graphviz.org/Download_windows.php» από τθν οποία μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ λιψθ τθσ ζκδοςθσ 2.26.3.  

Το Graph Visualization είναι απαραίτθτο για τθν αναπαράςταςθ των οντολογιϊν ςε 

γράφουσ χρθςιμοποιϊντασ ςαν είςοδο ζνα αρχείο τφπου DOT.  

Κατά τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ απαιτείται να οριςκεί θ τοποκεςία εγκατάςταςθσ 

(εικόνα 12.2). Θ τοποκεςία θ οποία πρζπει να οριςτεί ζχει τθν διαδρομι C:\Graphviz2.26.3 . 

http://tomcat.apache.org/
http://www.graphviz.org/Download_windows.php
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Εικόνα 12.2- Εγκατάςταςθ GraphViz 2.26.3 

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα αρχείο τφπου folder 

με τθν ονομαςία «tmp» μζςα ςτο φάκελο του Graph Visualization (τοποκεςία 

C:\Graphviz2.26.3\ ). 

12.3 ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘ ΖΓΚΥΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
 

Στο φάκελο εγκατάςταςθσ του Apache Tomcat υπάρχει ζνασ φάκελοσ με όνομα 

webapps. Εκεί αντιγράφουμε το αρχείο FuzzyOnto.war το οποίο μόλισ ο server εκκινιςει 

(εκτελϊντασ το αρχείο run.bat βρίςκεται ςτον φάκελο bin του Apache Tomcat) κα επεκτακεί 

ςτθν αντίςτοιχθ web εφαρμογι και κα είναι προςβάςιμο από ζναν web browser ςτθ 

διεφκυνςθ http://localhost:8080/ ςε ςυνδυαςμό πάντα και με τθν κφρα που ζχουμε ορίςει. 

Αν εμφανιςτεί θ ςελίδα με επιτυχία ςθμαίνει ότι όλα ζχουν εγκαταςτακεί ςωςτά. 

12.4 ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 

Το μθχάνθμα ςτο οποίο τρζχει ο κεντρικόσ εξυπθρετθτισ δεν χρειάηεται να τρζχει 

κάποιο ςυγκεκριμζνο λειτουργικό ςφςτθμα κακϊσ θ τεχνολογία Java που χρθςιμοποιικθκε 

ςε όλα τα υποςυςτιματα είναι διακζςιμθ για πάνω από 20 διαφορετικά λειτουργικά 

ςυςτιματα. Θ εγκατάςταςθ του Apache Tomcat και του Graph Visualization που ζγινε 

αναφορά παραπάνω ζχει πραγματοποιθκεί ςε περιβάλλον Microsoft Windows Vista Home 

Premium.    

 

 

 

http://localhost:8080/

