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Περίληψη 

 

 Σν δηαδίθηπν ή αιιηψο ν παγθφζκηνο ηζηφο, απνηειεί κηα δεμακελή πιεξνθνξηψλ πνπ δηαξθψο 

πνιιαπιαζηάδνληαη απφ ηελ αθαηάπαπζηε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Έλα ηφζν κεγάιεο 

θιίκαθαο αλνηρηφ ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεθκεηάιιεπην θαη λα 

κελ δεκηνπξγήζεη κηα ηάζε αλάπηπμεο κνληέισλ ραξηνγξάθεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Σα δεδνκέλα, φηαλ 

αμηνπνηνχληαη ζσζηά, απνθηνχλ αμία θαη επηθέξνπλ ηεξάζηην φθεινο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο θαη ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη 

έληνλν ην ελδηαθέξνλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, πξνζδίδνληαο κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

κεζφδσλ, ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ  γηα ηελ σθέιηκε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 Έλα ππνζχλνιν ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ηνπ Ιζηνχ αθνξά ηα αλνηθηά δεδνκέλα (Open 

Data), ηα νπνία απνηεινχλ πιεξνθνξίεο, δεκφζηεο ή άιιεο, ζηηο νπνίεο ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη 

λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πεξαηηέξσ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, κε ζηφρν λα πξνζζέζεη αμία ζε απηέο. θνπφο είλαη, ηα 

αλνηθηά δεδνκέλα λα θαηαζηνχλ Αλνηθηά Γηαζπλδεδεκέλα Γεδνκέλα (Linked Data). Σα Γηαζπλδεδεκέλα 

Γεδνκέλα, απνθηνχλ λφεκα αληηιεπηφ θαη επεμεξγάζηκν απφ κεραλέο, επεηδή πεξηγξάθνληαη ζεκαζηνινγηθά κε 

ηελ ρξήζε νληνινγηψλ. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, δίλεη δνκή ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη θέξλεη ηελ επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ιζηνχ, ηνλ εκαζηνινγηθφ Ιζηφ (semantic web, 3εο 

γεληάο). Ο εκαζηνινγηθφο Ιζηφο βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ (URI θαη XML) αιιά θαη ζε λέεο 

ηερλνινγίεο (RDF, RDFS, OWL θ.α., πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο κηαο ηέηνηαο 

πινπνίεζεο. Σν RDF είλαηέλα ζχζηεκα γηα ηε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη απνηειεί γιψζζα ηζηνχ. Γίλεη 

ζεκαζηνινγηθή ηαπηφηεηα ζην πεξηερφκελν κέζσ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ, κεηαηξέπνληάο ην ζε αλαγλψζηκν απφ 

ηνλ ππνινγηζηή θαη δίλνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο αληαιιαγήο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελζσκάησζεο θαη 

εμαγσγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ηζηνζειίδσλ θ.α.. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθεί ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ζεκαζηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηνλ Ιζηφ, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο RDF θαη OWL βηβιηνζεθψλ ζην δηαδίθηπν 

θαη λα εμεηαζηεί ν ξφινο γλσζηψλ CMS ζπζηεκάησλ ζηελ ηερλνινγία ηνπ SemanticWeb. Δηδηθφηεξα, ζέινπκε 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο RDF βηβιηνζεθψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal θαη θπξίσο ε 

ρξήζε εμσηεξηθψλ βηβιηνζεθψλ,ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιεια εξγαιεία αλάπηπμεο 

νληνινγηψλ.  Η ρξήζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), είλαη πιένλ πνιχ δηαδεδνκέλε αθνχ 

δίλεη κεγάιε επειημία ζηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ δηαδηθηπαθψλ Ιζηνηφπσλ, κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη ηζρπξέο θνηλφηεηεο ππνζηήξημεο. Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο 

πεξηερνκέλνπ απνηειεί ην Drupal. Η ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα,δηαζέηεη κηα αξρηηεθηνληθή δνκή ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε RDF πξνζζέησλ, ηα νπνία κε θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε, επηηξέπνπλ ηελ 

αληηζηνίρεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηζηνζειίδσλ, κε ζηνηρεία νληνινγηψλ/βηβιηνζεθψλ, έηζη ψζηε ην 

πεξηερφκελν λα πεξηγξάθεηαη  κέζσ ησλ RDFπξνηχπσλ. Η πιεζψξα βηβιηνζεθψλ θαη νληνινγηψλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο, εθφζνλ ελζσκαησζνχλ θαηάιιεια ζην πεξηερφκελν, δίλνπλ κηα ζεκαζηνινγηθή κνξθή ζε απηφ, 

πξνζδίδνληαο πξαθηηθή ππφζηαζεζηελ έλλνηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 

  

 πλνςίδνληαο, ε δνκηθή πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο: 

 

1. Αλάιπζε αλαγθψλ, απαηηήζεσλ θαη επηζπκεηνχ κνξθνινγηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί. 

2. Γεκηνπξγία νληνινγίαο,  ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, 

κε ηελ ρξήζε εξγαιείνπ αλάπηπμεο νληνινγηψλ. Ολνκαηνδνζία θαη εμαγσγή ζε RDF κνξθή, 

αλαγλσξίζηκε απφ ην ζχζηεκά καο.  

3. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο δεκνζίεπζεο ηεο βηβιηνζήθεο RDF ζηνλ Ιζηφ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε θαη 

ρξεζηηθή πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

4. Σξφπνη εηζαγσγήο ηεο βηβιηνζήθεο ζην ζχζηεκα Drupal θαη νξζή ελζσκάησζε ζηνλ ππξήλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο,δηαζθαιίδνπλ αξκνληθή ιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ. 

5. Αλάπηπμε ηνπ βαζηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο θαη αληηζηνίρεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κε 

απηά ηεο νληνινγίαο. 

6. Πεξαηηέξσ αλαθνξά ζε δπλαηφηεηεο Drupal, φπσο ε ρξήζε ηεο γιψζζα εξσηεκάησλ SPARQL γηα 

εμαγσγή γλψζεο απφ ην πεξηερφκελν. 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/XML
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1. ημασιολογικός Ιστός (SemanticWeb) 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε άκεζε θαη ακθίδξνκε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζην Γηαδίθηπν, 

λα πιεξνθνξεζεί αιιά θαη λα πιεξνθνξήζεη, αληαιιάζζνληαο απφςεηο κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο. Μπνξεί θαλείο λα ελεκεξσζεί, λα ςπραγσγεζεί, λα εθπαηδεπηεί αιιά θαη 

λα εθπαηδεχζεη, λα ζπλαιιάζζεηαη κε δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο Γεκφζην, Σξάπεδεο θ.ι.π. Σν Γηαδίθηπν είλαη 

έλα αλαπηπζζφκελν ζχκπαλ απφ δηαζπλδεδεκέλεο ηζηνζειίδεο θαη δηθηπαθέο εθαξκνγέο, γεκάην απφ βίληεν, 

εηθφλεο θαη δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν. Απηφ πνπ ν κέζνο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα βιέπεη, είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ θάλεη δπλαηά φια ηα παξαπάλσ. 

Ο εκαζηνινγηθφο Ιζηφο (Web 3.0) είλαη κηα επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ιζηνχ, πνπ πξνζδίδεη δνκηθή 

ππφζηαζε ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ. χκθσλα κε ηελ  αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ semantic web, θάζε δεκνζηεπκέλε πιεξνθνξία πεξηέρεη κεηα-δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη θνηλά 

γηα φινπο, κπνξνχλ λα «θαηαλννχληαη» θαη απφ κεραλέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ηνπο. 

Ο εκαζηνινγηθφο Ιζηφο βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ (URI θαη XML) αιιά θαη ζε λέεο 

ηερλνινγίεο (RDF, RDFS, OWL, θα.), νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνηήησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν λένο Ιζηφο ηείλεη λα πάξεη ηελ κνξθή κηαο κεγάιεο βάζεο φπνπ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά 

πεδία ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, αλακέλεηαη κε ηελ εμέιημή ηνπ, λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη εξεπλψλ 

γηα ηα νθέιε ηνπ. 

Μεξηθά απφ ηα πεδία ζηα νπνία αλακέλεηαη λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε είλαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ζηελ παηδεία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ ήδε πνιιέο πξνζπάζεηεο απφ εηαηξείεο, εξεπλεηέο θαη κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο,  λα παξαγάγνπλ πξφηππα νληνινγηψλ, θπξίσο γηα ηα παξαπάλσ πεδία, γηα λα 

ππάξρνπλ θνηλέο γιψζζεο θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα κειέηε θαη 

εμαγσγή θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ πγεία, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελνπνηεκέλσλ γισζζψλ ηαηξηθήο νξνινγίαο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ζα βνεζάλε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ζα θαηεπζχλνπλ ηνπο αζζελείο ζε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο 

πγείαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

ηελ εθπαίδεπζε, ν εκαζηνινγηθφο Ιζηφο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ κάζεζε θπξίσο ζηνλ ηξφπν 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

κάζεζεο,πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ζα ππάξρεη θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εηαηξηψλ, θαιχηεξεο εκπεηξίεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζα ππάξρνπλ επηδξάζεηο ηνπ Web 3.0 ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη εηθνληθέο 

θνηλφηεηεο. Θα ππάξρνπλ εθαξκνγέο, νη νπνίεο ζα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πην έκπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ζα 

δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο ζεκαζηνινγηθφο Ιζηφο δηαδίδεηαη απφ ηελ θνηλνπξαμία World Wide Web Consortium (W3C), έλα 

δηεζλέο ζψκα ηππνπνίεζεο - πξνηπηνπνίεζεο ηνπ Ιζηνχ. 

Τπάξρεη κηα εηδηθή νκάδα αλζξψπσλ, κε εγεηηθή κνξθή ησλ Tim Berners-Lee, ηδξπηή ηνπ Ιζηνχ θαη 

ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, ζηελ δηεζλή θνηλνπξαμία ηνπ (W3C), πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ βειηίσζε, επέθηαζε 

θαη ηππνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηνλ θιαζζηθφ Ιζηφ εγγξάθσλ ε θνηλνπξαμία W3C βνεζά ζην λα 

νηθνδνκεζεί έλα πιαίζην ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ «Ιζηνχ δεδνκέλσλ» (Web of data). Οη 

ηερλνινγίεο εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ δεδνκέλα απνζεθεπκέλα 

ζηνλ Ιζηφ, λα θαηαζθεπάζνπλ ιεμηιφγηα (vocabularies) θαη λα γξάςνπλ θαλφλεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ. Σα Γηαζπλδεδεκέλα Γεδνκέλα είλαη εκπινπηηζκέλα κε ηερλνινγίεο φπσο RDF, SPARQL, OWL, θαη 

SKOS. 

Σα βαζηθά θίλεηξα γηα ην εκαζηνινγηθφ ηζηφ είλαη δχν: ε ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (data 

integration) θαη ε παξνρή «επθπέζηεξεο» ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ. Αλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ππνινγηζηψλ κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ λέα δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν 

Παγθφζκηνο Ιζηφο, ηφηε ζα ππνζηήξηδαλ θαιχηεξα ηελ πξνζπάζεηα ησλ ρξεζηψλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

επηινγή θαηάιιεισλ πεγψλ, ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο, θ.ν.θ. χκθσλα κε ην W3C, ν 

εκαζηνινγηθφο Ιζηφο παξέρεη κηα δηεζλψο πξνζβάζηκε πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζε απηνκαηνπνηεκέλα 

εξγαιεία, αιιά θαη ζε αλζξψπνπο, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη δεδνκέλα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ν παξαπάλσ ζηφρνο απαξαίηεηα είλαη ηα κεηαδεδνκέλα (metadata) ή αιιηψο, ε κεηαπιεξνθνξία, δειαδή 

δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια δεδνκέλα (data about data). Σα κεηαδεδνκέλα θάλνπλ ζαθή ηελ 

πιεξνθνξία πνπ είλαη αφξηζηε θαη ηελ εθζέηνπλ πξνο αλαδήηεζε, επεμεξγαζία θαη ελνπνίεζε (integration). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πεξηέρνπλ κέξνο ηεο ζεκαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηνλ φξν 

«ζεκαζηνινγηθφο» ζην εκαζηνινγηθφ Ιζηφ. 

https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://www.wikipedia.gr/wiki/XML
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%9A%CE%9F
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%9A%CE%9F
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%9A%CE%9F
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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1.1. ημασιολογική Σεχνολογία Ιστού και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

 ηφρνο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππνδνµέο ψζηε λα εμαρζεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ,  απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απιψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ εηαηξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ησλ πξαθηφξσλ, αθφκε θαη ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Με απηφλ ηνλ 

λέν ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ ρξήζηε πνπ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ή 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν, νη επθπείο ινγηζκηθνί πξάθηνξεο ζα κπνξνχλ λα θηιηξάξνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, 

αιιά θαη λα παξνπζηάδνληαη ζε θαηαλνεηή κνξθή. Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, 

δεκηνπξγήζεθε µηα λέα γεληά ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ, ηα κεηαδεδνκέλα θαη νη πξάθηνξεο, αιιά θαη λέεο 

γιψζζεο νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ηελ πιεξνθνξία ζε κνξθή εχθνια θαηαλνεηή θαη επεμεξγάζηκε απφ ηνπο 

πξάθηνξεο, φπσο είλαη νη γιψζζεο XML θαη OWL θαη ην κνληέινδεδνκέλσλ RDF. 

 

1.1.1. Αρχιτεκτονική 

 Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην φξακα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, είλαη απαξαίηεηνο έλαο αξηζκφο απφ 

ελδηάκεζα βήκαηα-επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Tim Berners-Lee πξφηεηλε ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

Εικόνα 1. Semantic Web 
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Σα επίπεδα απηά δελ αληαπνθξίλνληαη απζηεξά ζηελ έλλνηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ, αιιά 

απνηεινχλ ηερλνινγηθά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ην πξψην επίπεδν βξίζθνληαη ηα URIs (Uniform Resource Identifiers) πνπ παξέρνπλ έλα πξφηππν 

ηξφπν αλαθνξάο ζε νληφηεηεο θαη ην Unicode, πνπ πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ραξαθηήξσλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή, επεμεξγαζία θαη εκθάληζε θεηκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα 

ηνπ θφζκνπ (αληηζηνηρψληαο έλα κνλαδηθφ αξηζκφ ζε θάζε ραξαθηήξα). ην δεχηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε XML. 

 Η XML (eXtensible Markup Language) είλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο φπσο θαη ε HTML, δειαδή έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ (ή δηαθνξεηηθά έλα παθέην θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπκβάζεσλ) γηα ην ζρεδηαζκφ 

κνξθψλ θεηκέλνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δφκεζε ελφο εγγξάθνπ (document). Η XML δελ επηβάιιεη θαλέλαλ 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηνξηζκφ, αιιά ζέηεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

κνξθψλ θεηκέλνπ, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε δφκεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιν λα 

δηαβαζηνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ απφ αλζξψπνπο θαη πξνγξάκκαηα. Καη’ επέθηαζε, ην XML Schema είλαη 

κηα γιψζζα πνπ πεξηνξίδεη ηε δνκή ησλ XML εγγξάθσλ. πγθεθξηκέλα, θαζνξίδεη ηε «γξακκαηηθή» γηα ηε 

δεκηνπξγία έγθπξσλ XML αξρείσλ. Σα αξρεία κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο νλνκάησλ 

(namespaces) γηα λα δηαρσξίδνπλ κεηαμχ δχν εηηθεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, αιιά 

έρνπλ ην ίδην φλνκα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ άιια πέληε επηπιένλ επίπεδα ηα νπνία αλαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά ζην εκαζηνινγηθφ Ιζηφ. ην ηξίην επίπεδν βξίζθεηαη ην RDF (Resource Description 

Framework) πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην πξψην επίπεδν πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πεξηγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηεί URIs 

γηα ηελ αλαγλψξηζε δηαδηθηπαθψλ πφξσλ θαζψο θαη έλα κνληέιν θαηεπζπλφκελνπ ςεπδν-γξάθνπ κε εηηθέηεο 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ πφξσλ. Σν RDF Schema πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα πνπ 

απνηειεί ηε ζεκαζηνινγηθή επέθηαζε ηεο RDF θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο βαζηθή γηα ηε ζπγγξαθή 

νληνινγηψλ. Οξγαλψλεη ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνχ ζε θιάζεηο θαη πεξηιακβάλεη ζρέζεηο ηχπνπ is-a, κεηαμχ 

θιάζεσλ θαη κεηαμχ ηδηνηήησλ, θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο πεδίνπ/εκβέιεηαο γηα ηηο ηδηφηεηεο. Παξέρεη έλα απιφ 

πιαίζην ζπιινγηζηηθήο γηα ην ζπκπεξαζκφ ησλ ηχπσλ ησλ πφξσλ. Σν RDFSchema φπσο θαη ην RDF είλαη 

θσδηθνπνηεκέλα ζε XML, ρσξίο φκσο λα εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηε δελδξηθή δνκή ηεο XML. 

ην ηέηαξην επίπεδν βξίζθνληαη νη νληνινγίεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο 

νληνινγηψλ. Όιεο φκσο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο. Πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ελλνηψλ, κηα ηεξαξρία θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Οη γιψζζεο απηέο παξέρνπλ πην πνιχπινθνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο ηχπνπο ησλ 

πφξσλ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ RDFS. Οη νληνινγίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Η κηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη νληνινγίεο πνπ απνηεινχλ απιέο ηαμηλνκήζεηο, θαη νλνκάδνληαη 

light weight νληνινγίεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη νληνινγίεο νη νπνίεο κνληεινπνηνχλ έλλνηεο θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο κε ηε ρξήζε αμησκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ. Οη νληνινγίεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία νλνκάδνληαη heavy weight νληνινγίεο. ην πέκπην επίπεδν βξίζθεηαη ε ινγηθή πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπιινγηζκνχ θαη ζπκπεξαζκψλ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δνκνχληαη ζε κία 

νληνινγία. Η ινγηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθάιπςε γλψζεο πνπ δε δίλεηαη μεθάζαξα. ην έθην επίπεδν 

βξίζθεηαη ε ηεθκεξίσζε (proof). Θα πξέπεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ δειψζεηο (statements) 

πνπ γίλνληαη ζην εκαζηνινγηθφ Ιζηφ, λα νδεγνχλ πίζσ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ηα πξνθάιεζαλ. Οη δεκηνπξγνί ησλ 

δειψζεσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηεθκήξηα ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δειψζεψλ ηνπο ηα νπνία ζα είλαη 

ειέγμηκα απφ θάπνηα κεραλή. ην επίπεδν απηφ δελ είλαη απαξαίηεην ε κεραλή ηνπ αλαγλψζηε ηεο δήισζεο λα 

κπνξεί λα βξεη κφλε ηεο ηηο απαξαίηεηεο απνδείμεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηεο δήισζεο, αιιά απιψο λα 

κπνξεί λα ειέγμεη ηηο απνδείμεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκηνπξγφ ηεο δήισζεο.  

Σέινο, ζην έβδνκν επίπεδν βξίζθεηαη ε εκπηζηνζχλε (trust), φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία 

ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη, επεμεξγάδνληαη 

Εικόνα 2. Semantic Web Stack 
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θαη ζπκπεξαίλνληαη ζην εκαζηνινγηθφ Ιζηφ είλαη αμηφπηζηεο. Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, παξέρνπλ απνδείμεηο 

φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν έρεη γξάςεη (ή ζπκθσλεί κε) έλα έγγξαθν ή κία πξφηαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κπνξνχκε λα μέξνπκε πνηνο έρεη δεκηνπξγήζεη (ή έρεη εγθξίλεη), γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο RDF πξνηάζεηο πνπ 

καο ελδηαθέξνπλ θαη λα ξπζκίζνπκε αλάινγα έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ησλ πξνηάζεσλ, ζρεηηθά κε ην 

πνηεο «ππνγξαθέο» κπνξεί λα εκπηζηεχεηαη θαη πνηεο φρη. 

 

1.1.2. Σεχνολογία 

1.1.2.1.Μεταδομένα 

Με ηνλ φξν κεηαδεδνκέλα ελλννχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν 

ή ηε ζεκαζία άιισλ δεδνκέλσλ. Έλα κεηαδεδνκέλν κπνξεί λα πεξηγξάθεη έλα ζηνηρείν ή έλα αληηθείκελν ή µηα 

ζπιινγή απφ αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζε µηα ηζηνζειίδα ή ζε µηα εθαξκνγή. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ρξήζεο 

ησλ κεηαδεδνµέλσλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. πλεπψο, ηα κεηαδεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε, ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο κεραλέο, ψζηε λα επηζηξέθνπλ θαιχηεξα απνηειέζµαηα. Με ηε ρξήζε ησλ µεηαδεδνµέλσλ 

νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη ζπγγξαθείο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ δεκνζηεχνληαη θαη δηαθηλνχληαη 

ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ µπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία ζε θάζε εθαξκνγή, ηζηνζειίδα ή 

έγγξαθν γηα λα πεξηγξάςνπλ ην πεξηερφµελφ ηνπο. πλεπψο, φηαλ νη µεραλέο αλαδήηεζεο θαινχληαη λα 

εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο µε µηα ιέμε – θιεηδί, ςάρλνπλ ζηα µεηαδεδνµέλα γηα λα εληνπίδνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πξαγκαηηθά ζρεηηθέο µε ην δεηνχκελν ζέµα. Όζν πεξηζζφηεξα µεηαδεδνµέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν πιεξέζηεξε θαη αθξηβέζηεξε  είλαη ε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηφζν πην πηζαλφ 

είλαη λα επηζηξαθνχλ ηα θαηάιιεια απνηειέζµαηα. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη µεηαδεδνµέλσλ:  

1) Τα πεπιγπαθικά (descriptive) : δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ 

(πρ. ηίηινο, πεξίιεςε, ζπγγξαθέαο, ιέμεηο – θιεηδηά θιπ.).  

2) Τα δοµικά (structural) : πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ψζηε λα ζπλδέεηαη έλα αξρείν µε άιια αξρεία, µε 

απνηέιεζµα λα απνηεινχλ ινγηθέο µνλάδεο, (πρ. πψο δηακνξθψλνληα νη ζειίδεο ελφο θεθαιαίνπ).  

3) Τα διοικηηικά (administrative) : πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ αξρείνπ ή ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ζε απηφ (π.ρ. πνπ, πφηε, απφ πνηφλ είρε δεκηνπξγεζεί θαη πνηνο έρεη 

πξφζβαζε). 

 

 

 

1.1.2.2. Οντολογίες 

 Η νξγάλσζε ησλ µεηαδεδνµέλσλ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία νληνινγηψλ. Μηα νληνινγία είλαη έλα 

µνληέιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν αλαπαξηζηά έλα ζχλνιν ελλνηψλ ζρεηηθψλ µε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέµα, θαζψο θαη 

ηηο ζρέζεηο µεηαμχ ησλ ελλνηψλ απηψλ. Οη νληνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ µε ζθνπφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά µε έλα ζέµα. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε νληνινγηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο, φπσο ε Πεξηγξαθηθή Λνγηθή (Description Logic). 

Οη πεξηζζφηεξεο νληνινγίεο έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο δνµηθέο νµνηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα µε ηελ 

νπνία πεξηγξάθνληαη. Κάζε νληνινγία πεξηγξάθεη δηαθξηηά αληηθείκελα ή ζηηγκηφηππα (individuals), φπσο π.ρ. 

αλζξψπνπο, δψα ή νρήκαηα. Η νληνινγία παξέρεη έλα είδνο ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ζηα αληηθείκελα 

απηά, νπφηε ζπγθξνηνχληαη θιάζεηο (classes) νη νπνίεο απνηεινχλ ζχλνια αληηθεηκέλσλ. ε γεληθέο γξαµµέο, 

µηα θιάζε µπνξεί λα πεξηέρεη δηαθξηηά αληηθείκελα ή θαη άιιεο θιάζεηο, αλ θαη µπνξεί λα ηίζεληαη δηάθνξνη 

πεξηνξηζµνί αλάινγα µε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηµνπνηείηαη θάζε θνξά. Έηζη δεκηνπξγείηαη µηα ηεξαξρηθή 

απεηθφληζε ησλ θιάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ (ππεξθιάζεηο – ππνθιάζεηο). Δπηπιένλ, ζε θάζε αληηθείκελν 

αληηζηνηρνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά (attributes). Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ έρεη έλα φλνµα θαη µηα ηηµή. Μέζσ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ µπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζρέζεηο (relationships) κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε µηα νληνινγία. πλήζσο, µηα ζρέζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ε ηηµή ηνπ είλαη έλα απφ ηα αληηθείκελα 

ηεο νληνινγίαο.  
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1.1.2.3. Πράκτορες  

Οη πξάθηνξεο είλαη εθαξκνγέο ινγηζµηθνχ, δειαδή πξνγξάµµαηα πνπ εθηεινχλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, 

ρσξίο απαξαίηεηα ηελ επίβιεςε ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο ιαµβάλεη απνηειέζµαηα µεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο 

απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Οη πξάθηνξεο µέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη µε δχν ηξφπνπο. ηνλ πξψην, νη 

πξάθηνξεο πεξηεγνχληαη ζην δηαδίθηπν, επεμεξγάδνληαη θαη εμάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ελψ ζηνλ δεχηεξν, ιεηηνπξγνχλ σο δηαµεζνιαβεηέο (mediators), κεηαμχ αλφµνησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο µε απζηεξά θαζνξηζκέλε ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. ηνλ 

εκαζηνινγηθφ Ιζηφ νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχλ νη πξνζσπηθνί πξάθηνξεο δηαδνρηθά ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Οη 

πξάθηνξεο πξψηα δέρνληαη θάπνηα αηηήµαηα εμππεξέηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο, έπεηηααλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, επηθνηλσλνχλ µε άιινπο πξάθηνξεο, ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηα 

αηηήµαηα θαη ηηο πξνηηµήζεηο ησλ ρξεζηψλ, επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηέινο δίλνπλ ηε 

ιχζε ζηνλ ρξήζε ν νπνίνο ιαµβάλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε. Ο ξφινο ησλ πξαθηφξσλ ζην εκαζηνινγηθφ 

Ιζηφ δελ είλαη νχηε ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο, νχηε θαη ε ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ. Ο 

ρξήζηεο είλαη εθείλνο πνπ δίλεη εληνιέο θαη παίξλεη απνθάζεηο. Οη πξάθηνξεο ζπγθεληξψλνπλ θαη νξγαλψλνπλ 

πιεξνθνξίεο θαζψο επίζεο παξνπζηάδνπλ ηηο φπνηεο επηινγέο ππάξρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, έηζη ψζηε ν 

ρξήζηεο λα δηεπθνιπλζεί ζηελ ηειηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεη. Η εμεχξεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

γίλεη θαζεκεξηλή πξαθηηθή, αξθεί νη δπλαηφηεηεο ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξαθηφξσλ λα 

εθθξάδνληαη µε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκεο θαη απφ άιινπο πξάθηνξεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πξάθηνξεο θαη ε ηερλνινγία ησλ νληνινγηψλ. Δπίζεο, νη πξάθηνξεο ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ εθηφο απφ ηηο νληνινγίεο γηα ηελ µεηαμχ ηνπο ζπλελλφεζε, αιιά θαη ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ Ιζηφ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη µεηαδεδνµέλα γηα λα εμάγνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ ζηνλ Ιζηφ, αιιά θαη ηε ινγηθή γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα. Οη πξάθηνξεο 

γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξήζηµνη θαη απαξαίηεηνη θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, θαζψο ην 

πεξηερφκελν απηνχ αιιάδεη θαη γίλεηαη πην πξνζηηφ θαη επεμεξγάζηκν απφ ηα πξνγξάµµαηα απηά.  

 

 

1.1.2.4. Περιγραφικές Λογικές 

 Με ηνλ φξν Πεξηγξαθηθέο Λνγηθέο (Description Logics - DL) αλαθεξφκαζηε ζε µηα δνκεκέλε µέζνδν 

αλαπαξάζηαζεο γλψζεο, µε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο µπνξνχµε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

ζπζρεηίζεηο ελφο πεδίνπ εθαξµνγήο µε θνξµαιηζηηθφ ηξφπν, πνπ επηηξέπεη εμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ µέζσ 

ζπιινγηζµνχ (reasoning). Οη Πεξηγξαθηθέο Λνγηθέο απνηεινχλ ππνζχλνια ηεο ινγηθήο πξψηεο ηάμεο θαη έρνπλ 

σο πξνέιεπζε ηα ζεµαζηνινγηθά δίθηπα θαη ηα ζπζηήµαηα πιαηζίνπ (frame systems). Απνηεινχλ µηα 

νηθνγέλεηα γισζζψλ γηα ηνλ νξηζµφ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ 

Εικόνα 3. Γπαθική Αναπαπάζηαζη Ονηολογίαρ 
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ζπλζέηνπλ έλα πεδίν εθαξµνγήο (application domain). Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη Πεξηγξαθηθέο Λνγηθέο είλαη 

εθνδηαζµέλεο ζε ηππηθά νξηζµέλε ζεµαζηνινγία, ε νπνία είλαη βαζηζµέλε ζηε ινγηθή θαη πξνζαλαηνιηζµέλε 

ζηηο δηαδηθαζίεο ζπµπεξαζµνχ (reasoning). Σέηνηεο ηππηθέο δηαδηθαζίεο ζπµπεξαζµνχ είλαη ν έιεγρνο 

ζπλέπεηαο (consistency checking) ηεο βάζεο γλψζεο, ηθαλνπνηεζηµφηεηαο (satisfiability checking) θαη 

ζηηγµηνηχπσλ (instance checking). Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ µηα ηέηνηα γιψζζα είλαη νη έλλνηεο, νη 

ξφινη, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηηγµηφηππά ηνπο. Μία έλλνηα είλαη µία πεξηγξαθή ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηηγµηφηππα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ έλλνηα. 

 

 

 

1.2. Οντολογίες 

 ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά κηαο νληνινγίαο κε ρξήζε ησλ Πεξηγξαθηθψλ 

Λνγηθψλ (Description Logics-DL). Ο φξνο Description Logic αλαθέξεηαη ζε έλα ππνζχλνιν ηεο Λνγηθήο 

Πξψηεο Σάμεο (First Order Logic), ζην νπνίν ζηεξίρζεθαλ νη γιψζζεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, φπσο ε 

OWL, πνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ειεχζεξσλ κεηαβιεηψλ. Μηα DL νληνινγία απνηειείηαη απφ ηξία είδε 

ζπζηαηηθψλ: θιάζεηο (classes ή concepts), ζρέζεηο (roles ή properties) θαη ζηηγκηφηππα (individuals ή instances). 

Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Αλνηθηνχ Κψδηθα γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ 17 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Καζζέ Παξαζθεπή Οη θιάζεηο 

αλαπαξηζηνχλ έλλνηεο, αθεξεκέλεο ή ζπγθεθξηκέλεο. Δίλαη ζχλνια απφ ζηηγκηφηππα θαη ζπλήζσο είλαη 

νξγαλσκέλεο ζε κηα ηεξαξρία, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο ηαμηλνκία (taxonomy). Οη θιάζεηο ζηηο DL 

νληνινγίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: - Primitive: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη θιάζεηο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη κφλν απφ αλαγθαίεο ζπλζήθεο (necessary conditions). - Defined: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ 

νη θιάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη απφ ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο (necessary and sufficient conditions). Οη 

ζρέζεηο (properties) αλαπαξηζηνχλ δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζηηγκηφηππα ησλ θιάζεσλ. Οη ζρέζεηο 

κπνξεί λα έρνπλ έλα πεδίν νξηζκνχ (domain) θαη έλα πεδίν ηηκψλ (range) θαη ζπλδένπλ ζηηγκηφηππα απφ ην 

πεδίν νξηζκνχ κε ζηηγκηφηππα απφ ην πεδίν ηηκψλ. Σν πεδίν ηηκψλ κπνξεί λα είλαη κηα θιάζε ή έλαο ηχπνο 

δεδνκέλσλ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ νη ζρέζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: - 

Relations: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ έλα ζηηγκηφηππν κε έλα άιιν ζηηγκηφηππν. - 

Attributes: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ έλα ζηηγκηφηππν κε έλαλ literal ηχπν 

δεδνκέλσλ (π.ρ. αξηζκεηηθφ, ζπκβνινζεηξά, θηι). Οκνίσο κε ηηο θιάζεηο θαη νη ζρέζεηο νξγαλψλνληαη ζε 

ηεξαξρίεο. Έηζη ππάξρνπλ properties θαη sub-properties. Σέινο, ηα ζηηγκηφηππα απνηεινχλ δηαθξηηά 

αληηθείκελα-κέιε ησλ θιάζεσλ. 

 

 

 

1.2.1. Δομή Οντολογιών 

 Μηα νληνινγία πεξηιαµβάλεη έλα ιεμηιφγην φξσλ θαη θάπνηαο µνξθήο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζεµαζία 

ηνπο. ρεηηθά µε ηνλ βαζµφ ηεο ηππηθφηεηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο µηαο νληνινγίαο απηή µπνξεί λα είλαη :  

 Άηςπη (informal), εθθξαζµέλε ζε µηα θπζηθή γιψζζα.  

 Ηµι-άηςπη (semi-informal), δηαηππσµέλε ζε έλα πεξηνξηζµέλν θαη δνµεµέλν ππνζχλνιν θάπνηαο 

θπζηθήο γιψζζαο.  

 Ηµι-ηςπική (semi-formal), δηαηππσµέλε ζε µηα ηερλεηή θαη απζηεξά νξηζµέλε γιψζζα.  

 Αςζηηπά ηςπική (rigorouslyformal) : νξηζµνί φξσλ µε απζηεξή ζεµαζηνινγία, ζεσξήµαηα θαη 

απνδείμεηο ηδηνηήησλ φπσο ε νξζφηεηα (soundness) θαη ε πιεξφηεηα (completeness).  

 

 Μηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νληνινγηψλ είλαη ε εμήο :  

 Ονηολογίερ αναπαπάζηαζηρ γνώζηρ (knowledge representation ontologies) : παξέρνπλ νληφηεηεο 

αλαπαξάζηαζεο ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηη ζπγθεθξηµέλν αλαπαξηζηνχλ.  

 Γενικέρ ή κοινέρ ονηολογίερ (general/common ontologies) : ζηνρεχνπλ ζην λα απνηππψζνπλ γεληθή 

γλψζε γχξσ απφ ηνλ θφζµν, παξέρνληαο βαζηθέο έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο, ηα ζπµβάληα θιπ.  

 Ονηολογίερ ανώηεπος επιπέδος (top-level ontologies) : παξέρνπλ γεληθέο έλλνηεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ζπζρεηίδνληαη φινη νη φξνη ζε ήδε ππάξρνπζεο νληνινγίεο.  



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Θεόδωπορ Δημηηπιάδηρ  

11 

 

 Ονηολογίερ µεηαδεδοµένων (metadata ontologies) : παξέρνπλ έλα ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνµέλνπ πιεξνθνξίαο, ε νπνία είλαη ειεθηξνληθά δηαζέζηµε.  

 Ονηολογίερ πεδίος οπιζµού (domain ontologies) : αλαπαξηζηνχλ γλψζε γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηµέλν 

πεδίν, π.ρ. ηαηξηθή θιπ.  

 
Σα βαζηθά ζπζηαηηθά µηαο νληνινγίαο είλαη ηα εμήο:  

1. Οη θιάζεηο (classes) : Οη θιάζεηο αλαπαξηζηψληαη µε ηηο έλλνηεο. Οη έλλνηεο ρξεζηµνπνηνχληαη µε ηελ 

επξεία ζεµαζία ηνπο. Μηα έλλνηα µπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε γηα θάηη πνπ ιέγεηαη θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

ζα µπνξνχζε επίζεο λα είλαη ε πεξηγξαθή µηαο εξγαζίαο, µηαο ιεηηνπξγίαο, µηαο ελέξγεηαο, µηαο ηδέαο, 

µηαο θξίζεο θιπ. Οη έλλνηεο είλαη δπλαηφλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηηο πξσηαξρηθέο 

έλλνηεο (primitive concepts), νη νπνίεο έρνπλ µφλν απαξαίηεηεο ζπλζήθεο (σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο), 

γηα λα είλαη µέινο µηαο θιάζεο, β) ηηο έλλνηεο εμ’ νξηζµνχ (defined concepts), ησλ νπνίσλ ε πεξηγξαθή 

είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, γηα λα είλαη έλα αληηθείµελν µέινο ηεο θιάζεο.  

2.  Οη ζρέζεηο (relations) : Οη ζρέζεηο εθθξάδνπλ έλα είδνο αιιειεπίδξαζεο µεηαμχ ησλ ελλνηψλ ελφο 

πεδίνπ (π.ρ. subclass-of, is-a).  

3. Οη ζπλαξηήζεηο (functions) : Οη ζπλαξηήζεηο εθπξνζσπνχλ µηα εηδηθή πεξίπησζε ζρέζεο, ζηελ νπνία 

ην λ-νζηφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο πξνζδηνξίδεηαη µνλαδηθά απφ ηα λ-1 πξνεγνχµελα ζηνηρεία. Γηα 

παξάδεηγµα, ε ηηµή µεηαρεηξηζµέλνπ απηνθηλήηνπ µπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάληεζε ηεο 

αξρηθήο ηηµήο ηνπ θαηλνχξηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπ µνληέινπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηνθίλεηνπ, 

θαζψο θαη ησλ ρηιηνµέηξσλ πνπ έρεη δηαλχζεη. 

4. Σα αμηψµαηα (axioms) : Σα αμηψµαηα ρξεζηµνπνηνχληαηπξνθεηµέλνπ λα αλαπαξηζηνχλ πξνηάζεηο πνπ 

είλαη πάληνηε αιεζείο. 

5. Σα ζηηγµηφηππα (instances) : Σέινο, ηα ζηηγµηφηππα εθθξάδνπλ ζπγθεθξηµέλα ζηνηρεία, π.ρ. ν αζζελήο 

µε ην φλνµα ―Μαξθφπνπινο‖ είλαη ζηηγµηφηππν ηεο θιάζεο ―ΑΘΔΝΗ‖. 

 

 

 

1.2.2. Εργαλεία ανάπτυξης και δυνατότητες 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε 

νληνινγηψλ ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνλ έιεγρν ιαζψλ θαη 

αζπλεπεηψλ κε ηε ρξήζε ελφο reasoner, πξνζθέξνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα ηε θπιινκέηξεζε πνιιαπιψλ 

νληνινγηψλ θαη ην δηακνηξαζκφ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, θάλνληαο αληηζηνηρίζεηο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νληνινγηθψλ νληνηήησλ. 

 Σν πξψην εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ήηαλ ν Ontolingua Server, ν 

νπνίνο αλαπηχρζεθε ζην εξγαζηήξην ζπζηεκάησλ γλψζεο (KSL)ζην παλεπηζηήκην Stanford, γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ νληνινγηψλ ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν "Ontolingua". Αξρηθά, ην βαζηθφ ηκήκα κέζα ζηνλ 

Ontolingua Server ήηαλ ν editor, σζηφζν ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ θη άιια ηκήκαηα ζην πεξηβάιινλ φπσο 

έλαο editor γηα ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ, έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ πξσηνθφιινπ OKBC. 

Πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην εξγαιείν Ontosaurusαλαπηχρζεθε απν ην Institute Information Sciences 

Institute (ISI) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο. Σν Ontosaurus απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: έλαλ 

εμππεξεηεηή νληνινγηψλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα Loom γηα ηελ απεηθφληζε ηεο γλψζεο θαη απφ ηνλ 

Web θπιινκεηξεηή γηα ηελ πξνβνιή ησλ νληνινγηψλ. 

 Σν 1997 αλαπηχρζεθε ην εξγαιείν WebOnto ζην Knowledge Media Institute (KMI) ζην Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο, σο έλαο editor γηα ηελ αλάπηπμε νληνινγηψλ OCML. Σν θχξην πιενλέθηεκά 

ηνπ ζε ζρέζε κε άιια δηαζέζηκα εξγαιεία είλαη φηη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε νληνινγηψλ, 

επηηξέπνληαο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο γηα ηηο νληνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαπηπρζεί κία λέα γεληά πεξηβαιιφλησλ θαηαζθεπήο νληνινγηψλ, ηα 

ζρεδηαζηηθά θξηηήξηα ησλ νπνίσλ είλαη πεξηζζφηεξν θηιφδνμα απφ εθείλα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ: 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ νληνινγηψλ ζε πξαγκαηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. 

 Γηαθξίλνληαη γηα ηηο επεθηάζηκεο, βαζηζκέλεο ζε ππνζπζηήκαηα-αξρηηεθηνληθέο, ζηηο νπνίεο ε 

πξνζζήθε λέσλ ππνζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεη πάξα πνιχ εχθνια επηηξέπνληαο έηζη ηελ ζπλερή πξνζζήθε 

λέσλ βειηησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ ηα γλσζηαθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα πεξηβάιινληα απηά είλαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε γιψζζα αλάπηπμεο. Αλάκεζα ζε απηά ηα βειηησκέλα 
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πεξηβάιινληα αλάπηπμεο νληνινγηψλ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ην Protege, ην WebODE θαη ην 

OntoEdit. 

 Σν Protege είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, έρεη αλαπηπρζεί ζην παλεπηζηήκην ηνπ Standford, θαη 

ζηνλ ππξήλα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ βξίζθεηαη έλαο editor, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά απφ Plug-Ins ηα 

νπνία πξνζζέηνπλ κεγάιε ιεηηνπξγηθφηεηα ζην παθέην. ηελ παξνχζα θάζε αλάπηπμεο, ην Protege παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο - εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε κία ζεηξά απφ γιψζζεο (Flogic, Jess, OIL, XML, Prolog, 

RDF, OWL, θηι.). 

 Σν WebODE ην νπνίν είλαη δηάδνρνο ηνπ ODE (Ontology Design Environment), έρεη αλαπηπρζεί ζην 

Δξγαζηήξην Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο, θαη απνηειείηαη, φπσο θαη ην 

Protege,απφ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη γηα ηελ επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ηνπο. Σν WebODE 

ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα εξγαιεία, έρεη αλαπηπρζεί σο εμππεξεηεηήο WEB παξέρνληαο φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε WEB πεξηβάιινλ. Κεληξηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ έρεη ε ππεξεζία πξφζβαζεο ζηηο 

νληνινγίεο (ontology access service), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμππεξεηεηή, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο είλαη ε απνζήθεπζε ησλ νληνινγηψλ ηεο ζε 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. 

 Σν OntoEditείλαη έλα εξγαιείν, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Καξιζξνχεο. Η 

αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εξγαιείσλ, βαζίδεηαη δειαδή ζε plug-inγηα 

ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ελφο επεθηάζηκνπ θαη επέιηθηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο θαη επηζθφπεζεο 

νληνινγηψλ. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο επίδξαζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, 

αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ εξγαιεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο θαηεμνρήλ γιψζζεο αλάπηπμεο νληνινγηψλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εκαζηνινγηθφ  Ιζηφ, DAML+OIL, RDF(s) θαη OWL. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (Protege, Web ODE θαη OntoEdit) επηηξέπνπλ ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή DAML+OIL, RDF(S), θαη OWL νληνινγηψλ. Ωζηφζν, πέξαλ απηψλ ππάξρνπλ επίζεο 

δηάθνξα απνκνλσκέλα εξγαιεία πνπ δεκηνπξγνχλ νληνινγίεο ζε γιψζζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη: ε OILEd (είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν ζχληαμεο 

νληνινγηψλ πνπ αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ 

νληνινγίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα DAML+OIL), θαη ην DUET (έλα plug-inγηα ην πξφγξακκα Rational 

Rose, ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο UML κνληέισλ). 

 ήκεξα, πέξαλ ησλ εξγαιείσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε νληνινγηψλ, ππάξρνπλ θαη αξθεηά άιια 

πνπ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άιινπο ηνκείο, θπξίσο ηεο δηαρείξηζεο νληνινγηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

θπξηφηεξα είλαη: ην Chimaera θαη ην Protege-PROMPT, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ ζπγρψλεπζε νληνινγηψλ, ην 

Ontomorph ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ κεηαηξνπή κίαο νληνινγίαο απφ κία γιψζζα αλάπηπμεο ζε άιιε, ηα 

COHSE, OntoMat, SHOE Knowledge Annotator ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ νληνινγηψλ ζε 

πεξηβάιινλ Web, ηα Onto Analyser, ONE-T, θαη ODE Clean ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νληνινγηψλ. 

 

 

1.2.2.1. Protege 

Σν Protegeείλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαπαξάζηαζε νληνινγηψλ 

θαη βάζεσλ γλψζεο. Δίλαη έλα εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα βαζηζκέλν ζε Java, ην νπνίν παξέρεη κηα επξεία 

αξρηηεθηνληθή γηα ηελ θαηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ γλψζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

βαζηζκέλσλ ζε γλψζε (knowledge based systems)θαη νη εθαξκνγέο ηνπ αμηνπνηνχληαη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ηνλ ππξήλα ηνπ, ην Protégé εθαξκφδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ δνκέο θαη 

ελέξγεηεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία, ηελ απεηθφληζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ νληνινγηψλ κε δηάθνξεο 

κνξθέο αλαπαξάζηαζεο. Οη νληνινγίεο, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε ην Protégé, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζρεκάησλ RDF(s), OWL θαη XML. Σν Protégé κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί, 

ψζηε κε εχθνιν ηξφπν λα ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ γλψζεο θαη ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ. 

Δπηπιένλ, ην Protégé κπνξεί λα επεθηαζεί κέζσ κηαο plug-in αξρηηεθηνληθήο θαη ελφο API (Πξνγξακκαηηζηηθήο 

Γηαζχλδεζεο) βαζηζκέλν ζε Java – Application Programming Interface (API) γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζε γλψζεηο. Σν πξφγξακκα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1988 θαη ήηαλ έλα κέζν γηα ηε 

δεκηνπξγία εξγαιείσλ αλάθηεζε γλψζεο γηα έκπεηξα ζπζηήκαηα. ήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν 

εξγαιείν κνληεινπνίεζεο γλψζεο θαη αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

 Η πιαηθφξκα ηνπ Protege ππνζηεξίδεη δχν θχξηνπο ηξφπνπο κνληεινπνίεζεο νληνινγηψλ κε ηνπο 

editors: Protege-Frames θαη Protege-OWL 
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 Ο Protege-Frames editor δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δνκήζνπλ 

νληνινγίεο πνπ είλαη framed base, ζχκθσλακεηνOpen Knowledge Base Connectivity Protocol (OKBC). ε 

απηφ ην κνληέιν, κηα νληνινγία απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θιάζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζε κηα ηεξαξρία 

ππαιιειίαο γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο πξνεμέρνπζεο έλλνηεο ελφο ηνκέα, απφ έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο, γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, θαζψο θαη απφ κία ζεηξά 

ζηηγκηνηχπσλ απηψλ ησλ θιάζεσλ. 

 Ο Protege-OWL editor δίλεη  ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ νληνινγίεο γηα ην 

εκαζηνινγηθφ Ιζηφ, ηδίσο ζηελ νληνινγηθή γιψζζα ηνπ W3C (OWL). Μηα OWL νληνινγία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηνπο. ε απηή ηελ νληνινγία, ε 

ηππηθή ζεκαζηνινγία ηεο OWL θαζνξίδεη ην πσο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ νη ινγηθέο ζπλέπεηέο ηεο. Γειαδή ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ ππάξρνπλ θπξηνιεθηηθά ζηελ νληνινγία αιιά πξνθχπηνπλ  απφ ηελ ζεκαζηνινγία. 

Απηέο νη ζπλεπαγσγέο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε έλα εληαίν έγγξαθν ή ζε πνιιαπιά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

ζπλδπαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο πξνζδηνξηζκέλνπο κεραληζκνχο OWL. 

 Με ηελ βνήζεηα ηνπ Protege ζα αλαπηχμακε ηελ νληνινγία πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

ηεο εξγαζίαο. Σν εξγαιείν απηφ ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε νληνινγηψλ 

βαζηζκέλεο ζην πξφηππν ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ νληνινγηψλ, φπσο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο θαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν θεθάιαην φπνπ γίλεηαη 

βήκα βήκα ε ζχλζεζε ηεο νληνινγίαο καο. 

 

 

1.3. Γλώσσες Αναπαράστασης Οντολογιών 

Οη νληνινγηθέο γιψζζεο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα γξάςεη κηα ζαθή θαη επίζεκε ελλνηνινγηθή 

ζεψξεζε γηα θάπνην πεδίν γλψζεο. Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο είλαη κία θαιά νξηζκέλε ζχληαμε, κηα κεζνδηθή 

ζεκαζηνινγία, απνηειεζκαηηθή ζπιινγηζηηθή ππνζηήξημε, εθθξαζηηθή ηζρχο θαη εθθξαζηηθή επθνιία. Καηά 

θαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο γιψζζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε νληνινγηψλ, απφ ηηο νπνίεο άιιεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο παξαδνζηαθέο γιψζζεο (φπσο ε ontolingua) θαη άιιεο σο web-based γιψζζεο. Η δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο θαη ζηηο web-based γιψζζεο είλαη πσο νη ηειεπηαίεο δηαζέηνπλ θαιά νξηζκέλε 

ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία θαη ηθαλνπνηεηηθή ζπιινγηζηηθή ππνζηήξημε. Δπίζεο, παξέρνπλ δχλακε θαη επειημία 

ζηελ εθθξαζηηθφηεηα θαη ην ζπληαθηηθφ ηνπο είλαη ζπκβαηφ κε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηνπ web (XML, RDF, 

RDFS). 

 Γχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε αλάπηπμε νληνινγηθψλ γισζζψλ 

είλαη ε XML θαη ε RDF. 

 ΗXML είλαη κηα markup γιψζζα, ρξεζηκνπνηεί δειαδή εηηθέηεο γηα λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο ηζηνζειίδαο. Οη εηηθέηεο ηεο XML δίλνπλ πιεξνθνξία γηα ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, δειαδή 

πιεξνθνξίεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Με άιια ιφγηα, δίλνληαη  κε ξεηφ 

ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηέο νη πιεξνθνξίεο γίλνληαη 

πξνζπειάζηκεο απφ ηελ κεραλή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά XML εηηθέηεο αλάινγα 

κε ην πεδίν ζπδήηεζεο, δειαδή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη έλα ιεμηιφγην θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Έηζη ε XML επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ κηα απζαίξεηε δνκή ζηα έγγξαθά ηνπο αιιά δελ 

πξνζθέξεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία απηήο ηεο δνκήο. 

 

 

1.3.1. RDF 

 Η RDF είλαη ε πξψηε γιψζζα πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην W3C γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ζεκαζηνινγηθήο 

πιεξνθνξίαο γηα απζαίξεηνπο πφξνπο. Η RDF εθθξάδεη ζεκαζία ηελ νπνία θσδηθνπνηεί ζε ζχλνια ηξηάδσλ, 

φπνπ θάζε ηξηάδα ζα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε ην Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν, κηαο ζηνηρεηψδνπο 

πξφηαζεο. Οη ηξηάδεο απηέο κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο εηηθέηεο ηεο ΥLΜ, επνκέλσο κπνξεί 

θαλείο λα πεη φηη ε RDF βαζίδεηαη ζηελ ΥLΜ. Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ RDF είλαη νη πφξνη (resources, νη 

ηδηφηεηεο-properties θαη νη δειψζεηο-statements). Έλαο πφξνο είλαη έλα αληηθείκελν γηα ην νπνίν θάπνηνο ζέιεη 

λα κηιήζεη (άλζξσπνο, βηβιίν, ηνπνζεζία ή κηα νιφθιεξε ηζηνζειίδα, δειαδή έλα ΗΣΜL έγγξαθν, ή θαη κηα 

ζπιινγή απφ ζειίδεο, φπσο κηα νιφθιεξε ηνπνζεζία ηζηνχ). Κάζε πφξνο έρεη έλα URI (Universal Resource 

Identifier) δειαδή κηα ηαπηφηεηα πνχ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά απηφλ ηνλ πφξν. Οη ηδηφηεηεο είλαη έλαο εηδηθφο 

ηχπνο πφξσλ πνπ πεξηγξάθεη ζρέζεηο κεηαμχ πφξσλ. Κάζε ηδηφηεηα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, νξίδεη ηηο 
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επηηξεπφκελεο ηηκέο ηεο, ηνχο ηχπνπο ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε άιιεο 

ηδηφηεηεο. ηελ RDF, νη ηδηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ URIs, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηηο ζπλσλπκίεο. Μηα 

δήισζε είλαη κηα ηξηάδα πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ πφξν, κηα ηηκή θαη κηα ηδηφηεηα. Σα ηξία κέιε ηεο ηξηάδαο 

νλνκάδνληαη Τπνθείκελν, Καηεγφξεκα θαη Αληηθείκελν αληίζηνηρα.  

 Η RDF έρεη αξθεηή εθθξαζηηθή ηζρχ θαη επηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε νξηζκέλεο νληνινγηθήο γλψζεο, 

δελ αληαπνθξίλεηαη φκσο ζηελ αλάπηπμε κίαο πςειήο ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αδπλαηεί λα 

πεξηγξάςεη εηο βάζνο ην λφεκα ηεο πιεξνθνξίαο. Δμάιινπ, ε ζχληαμή ηεο, βαζηζκέλε ζηελ ΥΜL είλαη 

θαηάιιειε γηα επεμεξγαζία απφ ηε κεραλή αιιά φρη ηδηαηηέξσο θηιηθή γηα ηνλ άλζξσπν. Δπέθηαζε ηεο RDF, ε 

RDF Schema είλαη κία γιψζζα κε ηελ νπνία ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηεο RDF εκπινπηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκελνζηξαθνχο αλαπαξάζηαζεο. Σν RDF Schema νξίδεη έλα ιεμηθφ γηα λα εθθξάδνληαη νη θιάζεηο ησλ 

πφξσλ, νη πφξνη, νη ηδηφηεηεο ηνχο θαη νη κεηαμχ ηνχο ζρέζεηο Δίλαη θαλεξά φηη ε RDF Schema είλαη κηα 

ζηνηρεηψδεο νληνινγηθή γιψζζα ε νπνία απνηειεί βάζε γηα άιιεο πην πνιχπινθεο. 

 

 

 

1.3.2. Web Ontology Language (OWL)  

 Σν RDF θαη ην RDF Schema φπσο αλαθέξζεθε, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο. 

Δπνκέλσο πξνέθπςε ε αλάγθε γηα κηα πινπζηφηεξε νληνινγηθή γιψζζα. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο νδήγεζαλ 

δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή ζε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Σν ακεξηθαληθφ εξεπλεηηθφ 

πξαθηνξείν DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) δεκηνχξγεζε ηελ νληνινγηθή γιψζζα 

DAML (DARPA Agent Markup Language). Η DAML ήηαλ βαζηζκέλε ζην RDF. ηελ Δπξψπε αλαπηχρζεθε ε 

ΟIL (Ontology Inference Layer), απφ ηνχο Dieter Fensel, Frank Harmelen θαη Ian Horrνcks. Η OWL βαζίδεηαη 

ζηα Descriptίon Logίcs θαη είλαη ζπκβαηή κε ην RDF Schema. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν γισζζψλ 

ζπλδπάζηεθαλ ζε κία λέα γιψζζα, ηελ DAML+O1L. Η DΑΜΙ+ΟΙL εμειίρηεθε ηειηθά ζηελ Web Ontology 

Language (OWL).  

 Η OWL έρεη νξηζηεί ζαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππν-γιψζζεο, ε θάζε κία κε δηαθνξεηηθή εθθξαζηηθφηεηα 

θαη ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα: 

  • OWL Full: απνηειεί νιφθιεξε ηελ OWL πεξηιακβάλνληαο επίζεο, ηελ OWL Lite θαη ηελ OWL DL. 

Βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ RDF, ε ζπληαθηηθή ειεπζεξία ηεο νπνίαο, πξνζθέξεη ζηελ γιψζζα 

πνιχ πςειή εθθξαζηηθφηεηα. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, ε γιψζζα επεθηείλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

δπζθνιεχνληαο ηελ φπνηα νινθιεξσκέλε ζπιινγηζηηθή ππνζηήξημε- 

 • OWL DL: Η OWL DL έρεη κεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ OWL Fπll, ψζηε λα είλαη 

ππνινγηζηηθά απνδνηηθή. Παξέρεη κία ζαθψο νξηζκέλε ζεκαζηνινγία ρσξίο λα ζηεξείηαη εθθξαζηηθφηεηαο, 

αιιά θαη κε ηθαλνπνηεηηθή δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Γελ είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ RDF. 

Έλα RDF έγγξαθν πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξν OWL DL έγγξαθν. Σν 

αληίζηξνθν ηζρχεη θπζηθά πάληα.  

 • OWL Lite: Πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνί επηβάιινληαη ζηελ OWL-Lite. Γηαζέηεη κία ηεξαξρία θιάζεσλ κε 

απινχο πεξηνξηζκνχο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πην εχιεπηε απφ ηνλ άλζξσπν θαη πην εχθνιν λα πινπνηεζεί 

απφ εξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηψλ. Απφ ηελ άιιε, φκσο, έρεη ην κεηνλέθηεκα πεξηνξηζκέλεο 

εθθξαζηηθφηεηαο. Πέξα απφ ηελ OWL θαη ηελ DAML+OIL ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο γιψζζεο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε νληνινγηψλ, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ βαζίδνληαη ζηελ ΥΜL, RDF θαη RDF Schema. 

Αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά κεξηθέο, φπσο ε Sίmple ΗΣΜL Ontology Extensίons (SΗΟΔ), ε Ontology 

Exchange Language (XOL), ε OntologyMarkup Language (ΟΜL θαη ΚΜL), ε Rίbo web θαη πνιιέο αθφκα. 

 

 

 

1.3.3. SPARQL 

 Η SPARQL (Simple Protocol And RDFQuery Language) είλαη κηα γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο 

δεδνκέλσλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζε κνξθή RDF θαη απνηειεί 
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κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ. Σα εξσηήκαηα ζηελ SPARQL κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηηο εμήο κνξθέο ρξήζηκεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο:  

1. ASK ~ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξσηήζεηο κε απιέο True/False απαληήζεηο  

2. CONSTRUCT ~ κεηαηξέπνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ζε RDF πξνηάζεηο  

3. DESCRIBE ~ ζρεκαηίδνπλ γξάθν RDF απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο  

4. SELECT ~ ηα απνηειέζκαηα επηζηξέθνληαη ζε κνξθή πίλαθα. Όιεο νη παξαπάλσ κνξθέο αθνινπζνχληαη απφ 

έλα block WHERE ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ εξσηήκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε εξσηήκαηνο 

DESCRIBE είλαη πξναηξεηηθφ. 

 

 

 

1.4. Δημοσίευση Οντολογιών 

 Η ηδέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ησλ Αλνηρηψλ Γεδνκέλσλ (Open Data), είλαη λα πεηχρεη ηελ 

δνκηθή ππφζηαζε ηεο αδηάιεηπηεο ξνήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, ψζηε ε θάζε κνλαδηθή πεγή δεδνκέλσλ 

πνπ βξίζθεηαη ζε κνξθή ηζηνζειίδσλ, λα κεηαηξαπεί ζε πιεξνθνξία αλαγλψζηκε θαη αμηνπνηήζηκε απφ άιινπο 

πφξνπο ζην δηαδίθηπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ιζηνχ δίλνληαο αμία ζηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ ζε κνξθή ηζηνζειίδσλ.  

 Γηα λα έρεη νπζηαζηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ε αλάπηπμε νληνινγηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζε θαηάιιειε κνξθή, ζην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ θαη  θπζηθά ε δεκνζίεπζή ηνπο ζην 

θνηλφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο Αλνηθηά Γεδνκέλα. Αζρέησο ηελ κεζνδνινγία, ηελ γιψζζα θαη 

ην πεξηερφκελν πνπ πεξηγξάθνπλ, ε δεκνζίεπζε ζηνλ Ιζηφ αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη 

κεζνδνινγία κε κηθξέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλαιφγσο ηηο αλάγθεο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη ν δεκηνπξγφο ηεο 

νληνινγίαο.  

 Ο ηξφπνο γηα λα κεηαηξαπεί ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο ζε ζεκαζηνινγηθφ, αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ γιψζζα αλάπηπμεο. Σν πεξηερφκελν κπνξεί είηε λα 

δεκηνπξγεζεί απφ κεδεληθή βάζε θαη λα θηηζηεί βήκα βήκα ε ηζηνζειίδα, είηε κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ 

Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα CMSέρνπλ απνθηήζεη κεγάιε δεκνηηθφηεηα θαη ην 

πιήζνο ησλ ρξεζηψλ ζπλερψο απμάλεηαη, κε ηεξάζηηεο θνηλφηεηεο ππνζηεξηθηψλ λα ζηεξίδνπλ ηελ ζπλερή 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Σα πζηήκαηα Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ δηαζέηνπλ πιεζψξα 

πξνζζέησλ πνπ ηα θάλεη ηδηαίηεξα επέιηθηα, εχρξεζηα, αμηφπηζηα θαη ηζρπξά εξγαιεία. Σν CMSπνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, είλαη ην Drupal (v.7),αμηνπνηψληαο ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ 

ππξήλα ηνπ κε πξφζζεηα RDFπξνηχπσλ, γηα ηελ θφξησζε βηβιηνζεθψλ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην 

πεξηερφκελν, κε έλα πνιχ εχθνιν ηξφπν κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηαζέηεη ην Drupal. 

Δθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ην Drupal γίλεηαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

 Γηα λα εηζάγνπκε κία βηβιηνζήθε πνπ δεκηνπξγήζακε ζην Drupal, ζα πξέπεη λα ηελ δεκνζηεχζνπκε 

αξρηθά ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε ζην CMS ζχζηεκα ηελ δηαδξνκή URL ηεο 

βηβιηνζήθεο απηήο.Σν ζχζηεκα απφ εθεί ζα αλαγλψζεη ηελ νληνινγία θαη ζα αλαγλσξίζεη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά 

ηεο βηβιηνζήθεο, θάλνληάο ηα δηαζέζηκα γηα εθαξκνγή ζην πεξηερφκελφ καο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε ζεηξά 

βεκάησλ γηα ηελ δεκνζίεπζε κηαο νληνινγίαο ζε έλα URL, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξφηππα RDFS/OWL: 

1. Δπηινγή νλφκαηνο νληνινγίαο: Δπηιέγνπκε έλαφλνκα ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ κε ηελ ζεκαηνινγία ηεο 

νληνινγίαο θαη ηελ πεξηγξαθή απηήο. Σν φλνκα ηεο νληνινγίαο ηδαληθά ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή 

θαη είλαη ζχληνκν, ψζηε λα είλαη θαη επαλάγλσζην φηαλ ζα ελζσκαησζεί ζην URL 

2. Η επηινγή θαηάιιεινπ URL: ηε δηεχζπλζε απηή ζα βξίζθεηαη ε νληνινγία καο θαη ζα είλαη 

πξνζβάζηκε γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Τπάξρνπλ δχν ελδερφκελα. Δίηε λα απνθηήζνπκε έλα 

domainεπί πιεξσκήο θαη λα έρνπκε ηελ πιήξε δηαρείξηζε θαη δηθαηψκαηα νλνκαηνδνζίαο, είηε λα 

επηιέμνπκε ηελ ιχζε ησλ παξφρσλ domainρσξίο ρξέσζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην domain είλαη 

ζπγαηξηθφ ηνπ domain ηνπ παξφρνπ θαη ην URL πεξηιακβάλεη ην φλνκα απηνχ. Τπάξρεη θαη κία ηξίηε 

πεξίπησζε, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο PURL πνπ πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηαζεξήο νλνκαηνδνζίαο νξίδνληαο ζην εξγαιείν απηφ ηελ πξαγκαηηθή δηεχζπλζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Η ππεξεζία ζηελ πξάμε ιεηηνπξγεί κε ηελ κέζνδν ηεο αλαθαηεχζπλζεο γηα πην 

επαλάγλσζηεο θαη ζπληνκφηεξεο URL δηεπζχλζεηο. Η ρξήζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη αξθεί ε 

επηινγή ελφο νλφκαηνο (φλνκα νληνινγίαο) θαη ε δηεχζπλζε ηεο πεγήο πνπ ζεξβίξεη ηελ νληνινγία 

καο. πλεπψο ε ιχζε απηή πξναπαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ελφο free domain, ψζηε λα δεισζεί ζην PURL 

πνπ ζα γίλεηαη ε αλαθαηεχζπλζε. Σα αξρηθά PURL είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ "Persistent uniform 

resource locator"πνπ ππνδειψλεη ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη. Η URL δηεχζπλζε πνπ 
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πξνζδίδεηαη ηειηθά θαη αλαθαηεπζχλεη ζηνλ πφξν πνπ βξίζθεηαη ε νληνινγία καο, είλαη ηεο κνξθήο 

http://purl.org/net/<ontology_name> 
3. Αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο ζε RDF/OWL: Με ην ινγηζκηθφ ηεο επηινγήο καο κπνξνχκε λα 

αλαπηχμνπκε ηελ νληνινγία καο θαη λα ηελ εμάγνπκε ζε κνξθή RDF/OWL. Τπάξρεη πιεζψξα 

εξγαιείσλ πνπ θαιχπηνπλ απηήλ ηελ αλάγθε θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε απνδφζεηο, αξρηηεθηνληθή, 

κεζνδνινγία, θφζηνο θ.α.. Μεξηθά απφ ηα εξγαιεία απηά αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. 

4. Γεκνζίεπζε ηεο νληνινγίαο καο ζε εμππεξεηεηή θαη αλαθαηεχζπλζε: Δθφζνλ νινθιεξψζνπκε ηελ 

αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο, ηελ θηινμελνχκε ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο επηινγήο καο ψζηε λα γίλεη 

πξνζβάζηκε κέζσ δηαδηθηχνπ, εθφζνλ αληηζηνηρίζνπκε θαη ην domain λα "δείρλεη" ζην ζπγθεθξηκέλν 

εμππεξεηεηή. πλήζσο, φηαλ απνθηνχκε έλα domain, παξέρεηαη πεξηνξηζκέλεο  ρσξεηηθφηεηαο θαη 

δπλαηνηήησλ θηινμελία απφ ηνλ πάξνρν, πνπ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο θηινμελίαο κηαο απιήο 

ηζηνζειίδαο. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα βήκαηα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία, πιεθηξνινγψληαο ζε έλαλ browser ηελ 

δηεχζπλζε URL πνπ δεζκεχζακε γηα ηηο αλάγθεο καο, ζα εκθαληζηεί ε νληνινγία καο ζε κνξθή RDF/OWL 

ζηελ νζφλε καο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηερληθνί ηξφπνη ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ψζηε ην ίδην 

URL λα απνθξίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλαιφγσο κε ηελ πεγή πνπ έζηεηιε ην αίηεκα. Δάλ γηα 

παξάδεηγκα αηηεζνχκε πεξηερφκελν απφ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε απφ έλα εξγαιείν αλάπηπμεο νληνινγηψλ 

κέζσ URL, ηφηε κε θαηάιιειε ηερληθή ξχζκηζε, ν εμππεξεηεηήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επηζηξέθνληαο ην 

αξρείν πνπ πεξηέρεη ηελ νληνινγία ζε κνξθή RDF. ε πεξίπησζε πνπ αηηεζνχκεπεξηερφκελν απφ έλαλ browser 

ζηελ ίδηα δηεχζπλζε, ν εμππεξεηεηήο ζα επηζηξέςεη έλα δηαθνξεηηθφ αξρείν, κνξθήο html, php θ.α.. ηελ 

δηεχζπλζε https://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/VM/http-examples/2006-01-18/ ππάξρεη πιήξεοηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο απηήο, θάηη ην νπνίν δελ ζα θαιχςνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

  

https://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/VM/http-examples/2006-01-18/
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2. Drupal και υστήματα CMS (Content Management System – CMS) 

Ο φξνο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems ή CMS), αλαθέξεηαη 

ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, δηαλνκή, δεκνζίεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί θαλείο ηε δνκή κηαο ηζηνζειίδαο, ηελ εκθάληζε ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ζειίδσλ θαη ηελ πινήγεζε πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηεο. Σα 

πεξηζζφηεξα CMS έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηερφκελν ζηηο εμήο κνξθέο: θείκελα, εηθφλεο, 

βίληεν, java animation, πξφηππα ζρεδίαζεο, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α. To χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

είλαη ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε, αθφκα θαη αλ δελ έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη γιψζζαο HTML, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κε ηξφπν εχθνιν θαη γξήγνξν ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ. Γηαρεηξίδεηαη νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο κηαο ζειίδαο απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο κέρξη θαη ηελ 

αξρεηνζέηεζή ηεο. Όια ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ έρνπλ γξαθηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζηνλ πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Η πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κέζσ 

θάπνησλ online html editors, εηδηθψλ θεηκελνγξάθσλ,παξφκνησλ κε ην MSWord, πνπ επηηξέπνπλ ηε 

κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ. Οη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο είλαη αξθεηά εχθνιε απφ ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο αιιά θαη απφ ην δηαρεηξηζηή, γηαηί ην κφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο απιφο θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδαο (browser), κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζπληάμεη 

έλα νπνηνδήπνηε θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη ην δηθηπαθφ ηφπν. Παξέρνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία 

ιεηηνπξγηθφηεηαο γηαηί δηαζέηνπλ κηα ζεηξά απφ Modules θαη πνιιά Plugins. Αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ ζπλερψο ιχζεηο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ. Σα πεξηζζφηεξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, 

δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί θαλείο λα ην εγθαηαζηήζεη ζε έλαλ εμππεξεηεηή πνπ ππνζηεξίδεη βάζε 

δεδνκέλσλ MySQL θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

ηζηνζειίδαο 

 Πιενλεθηήκαηα ησλ CMS: 

 Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη πνιιαπιά. Μεξηθά 

απφ απηά είλαη :  

 Σαρχηεηα ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζειίδσλ θαη αιιαγψλ ζε ππάξρνπζεο ζειίδεο 

  Γξήγνξε ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

  Μείσζε εμφδσλ γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο ηζηνζειίδαο 

  Μεγάιε επειημία θαη εχθνιε πξνήγεζε ζε κηα ηζηνζειίδα 

  Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

  Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο 

  Υξήζε πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ ζρεδίαζεο 

  Απμεκέλε αζθάιεηα, γηαηί ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο 

εχθνια θαη γξήγνξα πξνζηαηεχνληαη ηεξψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο.  

 Απμεκέλε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Σέινο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνληαη νπνηαδήπνηε ψξα απαηηεζνχλ, ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηε δηαρείξηζε θαη επηπιένλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ξνπηίλαο . Μεγάιν 

πιενλέθηεκα ησλ CMS είλαη ε κεγάιε νκνηνκνξθία, ε ζπλνρή πνπ παξέρνπλ,ε απμεκέλε επειημία θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγψλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζειίδσλ. 

 

 

2.1. CMS 

 Γεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ είλαη ην Drupal, Joomla, Xoops, Mambo θαη 

Wordpress. To Drupal είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP , θαη είλαη γλσζηφ εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα θπξίσο ιφγσ ηεο άςνγεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ. Θεσξείηε απφ πνιινχο έλα απφ ηα θνξπθαία ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Δπηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν , λα 

απηνκαηνπνηεί ηηο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο νπνίαο είλαη 

δηαρεηξηζηήο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ επεθηείλνληαη θαη πέξα απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηηξέπνληαο 

έηζη έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. Σν Drupal κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: Μεγάια portals, 

Φφξνπµ ζπδεηήζεσλ, Ιζηνζειίδεο γηα εηαηξείεο µε απμεκέλεο αλάγθεο θαη πνιιά άιια. 
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2.2. Γιατί Drupal; 

 Ο ιφγνο πνπ θαηαιήμακε ζηε ρξήζε ηνπ Drupal είλαη επεηδή ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηα άιια 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Έλεγσορ πεπιεσομένος: Μπνξεί θαλείο λα ξπζκίζεη ην Drupal ψζηε λα απνζεθεχεη θάζε αιιαγή πνπ 

γίλεηαη ζην πεξηερφκελν φπνηε απηφο ην επεμεξγάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πάεη θάλεηο 

βήκαηα πίζσ γηα λα δεη ή λα επαλέιζεη ζε κηα παιηά έθδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλ ζέιεη.   

 Καηηγοπιοποίηζη ηος πεπιεσομένος: Σν Drupal έρεη έλα ηζρπξφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

(θαηεγνξηνπνίεζεο) ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε θαηεγνξία πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη.   

 Διασείπιζη σπηζηών: Σν Drupal έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ θνηλφηεηεο ρξεζηψλ νπφηε θαη έρεη έλα 

ηζρπξφ ζχζηεκα θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη ξφισλ ζ’ απηνχο. 

 Πποζαπμοζμένο πεπιεσόμενο : Σν Content Construction Kit (CCK) θαη ηα View Models 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ πεξηερνκέλνπ, ρσξίο γλψζε θψδηθα. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα ησλ "ηχπσλ πεξηερνκέλνπ" είλαη ηα Blogs, εηδήζεηο, θφξνπκ, νδεγνί ρξήζεσο, κηθξέο 

αγγειίεο, podcasts.  

 Εξαιπεηική βοήθεια και Τεκμηπίωζη (documentation): Πεξηιακβάλεη ηα επίζεκα εγρεηξίδηα, πνιιά 

tutorials, blogs, videos, θαη podcasts. Τπάξρεη αθφκε θαη κηα Drupal Dojo θνηλφηεηα φπνπ γηα 

πεξηζζφηεξε εμηδείθεπζε. 

  PHPTemplate: Σν Drupal ρξεζηκνπνηεί ηελ PHP Template κεραλή, ε νπνία δελ απαηηεί θακία γλψζε 

PHP.   

 Μεγάλη Κοινόηηηα σπηζηών : Σν θφξνπκ ηνπ Drupal είλαη πςειήο δξαζηηθφηεηαο θαη παξέρεη 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην Drupal. Βνήζεηα γηα ην Drupal δηαηίζεηαη επίζεο θαη ζε 

θαλάιηα ζπλνκηιίαο IRC #drupal-support θαη #drupal-dojo. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα Drupal Groups.   

 Εθαπμογή ανοισηού κώδικα: Δθαξκνγή αζθαιήο, δηαξθψο εμειηζζφκελε θαη κε κεδεληθφ θφζηνο 

απφθηεζεο.  

 Ομάδα ανάπηςξηρ: Σν Drupal έρεη νκάδα αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδεη φια ηα modules φισλ ησλ versions.   

 Έσει ηη δςναηόηηηα να λειηοςπγήζει με ελληνικό πεπιβάλλον διασείπιζηρ: Γηαζέηεη κηα πιήξε γθάκα 

απφ δσξεάλ, αιιά θαη εκπνξηθέο, πξφζζεηεο εθαξκνγέο (add-ons, components, modules, bots θιπ), 

πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θάζε είδνπο παξακεηξνπνίεζε.  

 Ομαδική επγαζία και ζςνεπγαζία: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

αθνχ θάζε κέινο έρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα γηα λα επεμεξγάδεηαη ή λα δεκνζηεχεη πεξηερφκελν 

ζηνλ ηζηφηνπν.   

 Πλεονέκηημα εγκαηάζηαζηρ ζε πολλά λειηοςπγικά ζςζηήμαηα: Σν Drupal κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε 

Windows, Linux, MacOSX, Solaris θ.α. 

 

 

Εικόνα 4. CMS platforms 
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Απφ ηελ ζθνπηά ηεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ :   

 Βειηησκέλνο έιεγρνο ησλ δηεπζχλζεσλ URL: Αληίζεηα κε ην WordPress, ην Drupal ζνπ δίλεη ηνλ 

αθξηβή έιεγρν πάλσ ζηε δνκή ησλ δηεπζχλζεσλ URL. ε θάζε ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην Drupal  

(ην νπνίν θαιείηαη θφκβνο-node), κπνξεί λα δνζεί κηα δηεχζπλζε URL (URL alias). Σν WordPress  

γεληθά πεξηνξίδεη  έλα ηχπν κφληκεο δηεχζπλζεο γηα φιεο ηηο ζέζεηο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα pluginsγηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη γηα άιια CMS, πζηεξψληαο φκσο ζηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Παξέρεηαη απηνκαηνπνηεκέλε δνκή θνηλψλ δηεπζχλζεσλ (URL) γηα θάζε 

δηαθνξεηηθφ ηχπν πεξηερνκέλνπ κε ηελ ρξήζε ηεο κνλάδαο Pathauto module, ην νπνίν αμηνπνηήζακε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζειίδαο καο. Σν module Global Redirect επαλαπξνζαλαηνιίδεη απηφκαηα 301 

δηεπζχλζεηο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ Drupal ζε URL alias. Αληίζεηα κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ ην Drupal πξνζθέξεη ζηηο ζειίδεο ηνπ φκνξθεο θαζαξέο δηεπζχλζεηο URLs.   

 Κοινοί ηύποι πεπιεσομένος και Views : Με ηαmodulesContentConstructionKit(CCK) θαη Views 

δεκηνπξγνχκε λένπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ θαη βειηησκέλεο ―απφςεηο‖ views γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο, 

ρσξίο θαζφινπ θψδηθα. Μεξηθάπαξαδείγκαηα (content types) ηχπσλπεξηερνκέλνπείλαη ―block posts‖, 

―news stories‖, ―forum posts‖, ―tutorials‖, ―classified ads‖, ―podcasts‖. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απαηηνχλ ην γξάςηκν θψδηθα γηα λα επηηεχρζεί παξφκνην απνηέιεζκα ζε 

πνιχπινθεο απαηηήζεηο. Aληίζεηα, ζην Drupal δελ απαηηείηαη θακία πξνγξακκαηηζηηθή γλψζε.  

 Έλεγσορ αναθεώπηζηρ: Σν Drupal δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα απνζεθεχεη ηελ λέα έθδνζε ησλ 

ζειίδσλ χζηεξα απφ θάζε επεμεξγαζία. Γίλεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο πξνεγνχκελνπ 

ζηηγκηνηχπνπ. 

 Ταξινομία (taxonomy): Σν Drupal έρεη ηζρπξφ ζχζηεκα ηαμηλνκίαο (θαηεγνξία) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ  

νξγάλσζε ηνπ πεξηερφκελν κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Κάζε ―ιεμηιφγην‖ ηνπ Drupal (ζχλνιν απφ 

θαηεγνξίεο) κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηνπο θχξηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

ππάξρνπλ πεξηερφκελα κπινθ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε ππνβνιή εηηθεηψλ(φπσο νη θαηεγνξίεο 

ηνπ WordPress), ελψ ε ελφηεηα ησλ ―λέσλ‖ κπνξεί λα έρεη άιιν ιεμηιφγην (ζχλνιν θαηεγνξηψλ), ην 

νπνίν κπνξεί λα επηιεγεί κφλν απφ κηα ππάξρνπζα ιίζηα ησλ θαηεγνξηψλ. Δπηπιένλππάξρνπλ 

ηεξαξρηθέο θαηεγνξίεο, κε κηα ή πνιιαπιέο κεηξηθέο θαηεγνξίεο. Οη βειηησκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ηαμηλνκίαο ηνπ Drupal ζπλδπάδνληαη κε ηα CCK θαη Views, θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ζηνρεχεη 

εχθνια ζε ιέμεηο θιεηδηά. 

 Διασείπιζη σπήζηη : Σν Drupal ζρεδηάζηεθε γηα ηζηνζειίδεο ζε επίπεδν θνηλνηήησλ, κε ηνλ ρξήζηε λα 

έρεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη κε ιεηηνπξγία ειέγρνπ πξφζβαζεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  δεκηνπξγίαο  

ξφινπο ρξεζηψλ κε επίπεδα πξφζβαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε επειημία ζην θνκκάηηδεκηνπξγίαο 

ησλ αθφινπζσλ ξφισλ, πξνζδίδνληαο ζε θάζε έλαλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο: 

―αλψλπκνο επηζθέπηεο‖, ‖εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο‖, ―κεζνιαβεηήο‖, ―ζπληάθηεο‖, ―webmaster‖, 

‖δηαρεηξηζηήο‖. Σέινο,νη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ απελεξγνπνηνχληαη θαη 

ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο ηζηνζειίδα. 

  Τίηλοι ζελίδων και metatags: Σν module ―Page Title‖ ηνπ Drupal δίλεη ηνλ έιεγρν ησλ HTML 

ζηνηρείσλ, ελψ ην module ―Metatags‖ δίλεη έιεγρν πάλσ ζηηο ζειίδεο, κε κεκνλσκέλεο εηηθέηεο 

πεξηγξαθήο.Σελ ιεηηνπξγηθφηεηα απηή ην Drupal ηελ δηαρεηξίδεηαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν ζε 

αληίζεζε κε άιια CMS ζπζηήκαηα. 

 Άπιζηη ηεκμηπίωζη: Η ηεθκεξίσζε πεξηιακβάλεη ηα επίζεκα εγρεηξίδηα, ηελ καδηθή αλαθνξά ζηα API 

(Application Programming Interface), πνιπάξηζκα καζήκαηα (tutorial), κπινθ, βίληεν θαη ζεηξέο 

ςεθηαθψλ κέζσλ (podcasts) θαη βηβιία. Αθφκα ππάξρεη ε θνηλφηεηα Drupal, Dojo, φπνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα ελεκεξσζεί πσο λα γίλεη εηδηθφο ζην Drupal. 

 PHP Ππόηςπο: Σν Drupal ρξεζηκνπνηεί εμ’ νξηζκνχ ηελ κεραλή ζέκαηνο PHP Template. Σν Theming 

(Θεκαηνπνίεζε) ζην Drupal είλαη πην εχθνιν απφ φηη ζε άιια CMS θαη δελ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα 

θάπνηα γλψζε ζε PHP. Ο νδεγφο αλάπηπμεο γηα ηα ζέκαηα (Theme Developer Guide) ηνπ Drupal, 

είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή. 

 Μεγάλη και θιλική κοινόηηηα: Τπάξρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

Drupal.Σν θφξνπκ ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Drupal δηαζέηεη ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ιήςε 

απαληήζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

 

 

 

 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Θεόδωπορ Δημηηπιάδηρ  

20 

 

2.3. Πρόσθετα 

 Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ Drupal θαη ηεο αξζξσηήο (modular) ινγηθήο ηνπ είλαη ηα πξφζζεηα. Οη 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηθφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζζεηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ή λα 

απελεξγνπνηεζνχλ. Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηίζεληαη ζε έλαλ ηζηφηνπν είηε ελεξγνπνηψληαο ηα ήδε 

ππάξρνληα πξφζζεηα ηνπ ππξήλα είηε εγθαζηζηψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξφζζεηα απφ ηελ Drupal θνηλφηεηα, 

είηε δεκηνπξγψληαο λέα πξφζζεηα. Με αθεηεξία ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε θαη ελεξγνπνηψληαο ηηο επηπιένλ 

επηζπκεηέο ιεηηνπξγηθφηεηεο, ην Drupal κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απφ πνιχ απινχο έσο πνιχ ζχλζεηνπο 

ηζηνηφπνπο. Η επέθηαζε πεξηιακβάλεη λένπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ, λέα πεδία ή/θαη ελέξγεηεο. Σν Drupal θάλεη 

ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ αληηζηξνθήο ειέγρνπ (inversion of control), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θαηάιιειε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαιείηαη απφ ην ζχζηεκα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Απηέο νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα 

πξφζζεηα γηα λα πινπνηήζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο νλνκάδνληαη hooks.  

 

 

 

 

 
 Η παξνπζία ησλ πξνζζέησλ δίλεη αμία θαη ηζρχ ζην drupal θάλνληαο εθηθηή ηελ ελζσκάησζε πνιιψλ 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην πξφζζεην RDFa καδί κε άιια πξναπαηηνχκελα 

πξφζζεηα ππξήλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε απηνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφζζεην, ελζσκαηψλεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ drupal θαη επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ απινχ πεξηερνκέλνπ 

ηζηνχ ζε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. Με απιά ιφγηα, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ plugin RDFa γίλνληαη 

δηαρεηξηζηηθά δηαζέζηκα ηα πεδία αληηζηνίρεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά νληνινγηψλ. Έηζη ν θάζε ηχπνο δεδνκέλσλ κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί ζε θιάζεηο θαη λα 

ζπζρεηηζηεί κε αληηθείκελα, δίλνληαο ζεκαζηνινγηθή ηαπηφηεηα θαη θάλνληάο ηα αλαγλσξίζηκα θαη 

πξνζπειάζηκα απφ άιινπο ππνινγηζηέο (endpoints) ζην δηαδίθηπν. Σν παξαγφκελν απνηέιεζκα είλαη ε 

ελαπφζεζε επηπιένλ εηηθεηψλ ζηα ζηνηρεία ηεο HTML ζειίδαο, ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνίρηζε πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηνλ developer. 

 

 

2.4. ημασιολογικός Ιστός και Drupal 

 ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κηα επηζθφπεζε ησλ πην γλσζηψλ CMS. Tν  Drupal,  απφ ηελ έθδνζε 

7 θαη κεηέπεηηα  ππνζηεξίδεη εγγελψο πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηερλνινγίεο εκαληηθνχ Ιζηνχ, επηηξέπνληαο 

ζηνπο ηζηφηνπνπο λα παξάγνπλ πλδεδεκέλα Γεδνκέλα, ρσξίο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο απφ ην ρξήζηε θαη 

ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ. Αθνχ κειεηεζνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο εκαληηθνχ Ιζηνχ πνπ ελζσκαηψλεη ην Drupal, παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην ε πινπνίεζε 

Εικόνα 5. Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος πςπήνα Drupal και 

ηηρ επιππόζθεηηρ λειηοςπγικόηηηαρ πος επιηςγσάνεηαι με ηην 

εγκαηάζηαζη ππόζθεηων 
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κηαο δηθηπαθήο πχιεο εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, πνπ ζα πεξηέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε πξννξηζκνχο δηαθνπψλ, 

θάλνληαο ρξήζε ηεο έθδνζεο 7 ηνπ Drupal, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

επρξεζηία πνπ πξνζθέξεη ην ελ ιφγσ CMS ζηελ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ εκαληηθφ Ιζηφ.  

Σν Drupal7 είλαη αλάκεζα ζηα ηξία πξψηα, ζε κεξίδην αγνξάο, CMS αλνηθηνχ θψδηθα , θαη απαξηζκεί 

πεξηζζφηεξεο απφ 390,000 εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Ιζηφ (εηθφλα 6) . Όπσο θαη πνιιά άιια CMS, δηεπθνιχλεη ηε 

δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ αλαιακβάλνληαο πνιιέο πιεπξέο ηεο ζπληήξεζεο, φπσο ε ξνή εξγαζίαο δεδνκέλσλ, ν 

έιεγρνο πξφζβαζεο, νη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε. 

 

 

 

 

 

  
 Όπσο ζπλεζίδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα CMS, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνηφπνπ (site administrator) αξρηθά 

"ζηήλεη" έλαλ ηζηφηνπν εγθαζηζηψληαο ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Drupal θαη δηαιέγνληαο 

πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ κηα κεγάιε πνηθηιία επεθηάζεσλ, πνπ νλνκάδνληαη mνdπles. Οη δηαρεηξηζηέο δελ 

γξάθνπλ θψδηθα· απηφ γίλεηαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα modules. Αθνχ δεκηνπξγεζεί ν 

ηζηφηνπνο, ην Drupal επηηξέπεη ζε ρξήζηεο ρσξίο ηερληθέο γλψζεηο λα πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν θαη λα 

ρεηξηζηνχλ ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.  

 Κάζε αληηθείκελν πεξηερνκέλνπ ζην Drupal νλνκάδεηαη node, δειαδή θφκβνο. Οη θφκβνη ζπλήζσο 

αληηζηνηρίδνληαη απεπζείαο ζηηο ζειίδεο ηνπ ηζηνηφπνπ, θαη κπνξεί λα είλαη κηα θαηαρψξεζε ηζηνινγίνπ, έλα 

άξζξν, κηα είδεζε, κηα ζπληαγή, θ.η.ι. Οη θφκβνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, λα επεμεξγαζζνχλ θαη λα 

δηαγξαθνχλ απφ ζπληάθηεο πεξηερνκέλνπ. Κάπνηα module επεθηείλνπλ ηνπο θφκβνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

module Taxonomy επηηξέπεη ηελ εθρψξεζε θφκβσλ ζε θαηεγνξίεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Drupal απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα:  

1. Δεδομένα: Οη θφκβνη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη άξζξα, ζρφιηα, ρξήζηεο θ.η.ι  

2. ΜοdςΙes: Λεηηνπξγηθά plugin γηα επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηζηνηφπνπ.  

3. Blocks & Menus: Παξνπζίαζε αληηθεηκέλσλ (θεηκέλνπ, θφκβσλ, επηινγψλ ζχλδεζεο) ζε ηνκείο ηεο ζειίδαο, 

θαη κελνχ, γηα πινήγεζε ζε δηάθνξεο επηινγέο θαη ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ.  

4. Άδειερ σπηζηών: Έιεγρνο κε ρξήζε ξφισλ ρξεζηψλ ζην ηη κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα θάλνπλ νη ρξήζηεο. 

5. Θέμαηα(themes): Πξφηππα πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ηζηφηνπν ζηνλ ρξήζηε, θάλνληαο ρξήζε ΥHTML θαη CSS, 

απφ ηα ππνθείκελα δεδνκέλα.  

 Βαζηθή ηδέα ζην Drupal 7 είλαη ε δεκηνπξγία ηχπσλ πεξηερνκέλνπ (content types). Οη δηαρεηξηζηέο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ φζνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ ρξεηάδνληαη, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο πεξηέρεη (θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ) έλα ζχλνιν πεδίσλ (fields). Απηφ πξνζθέξεη κεγάιε επειημία θαη πνηθηιία ζην είδνο 

πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν. Απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα επηηπγράλεηαη κε ην module 

Content Construction Κit — CCK (ην νπνίν ππήξρε σο πξφζζεην ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Drupal αιιά 

νη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη πιένλ ελζσκαησκέλεο ζηνλ ππξήλα ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο), 

επηηξέπνληαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα θαζνξίζνπλ ηχπνπο θφκβσλ βαζηζκέλνπο ζε ηχπνπο πεξηερνκέλνπ, θαη 

πεδία γηα θάζε ηχπν πεξηερνκέλνπ. Σα πεδία κπνξνχλ λα είλαη πιαίζηα απινχ θεηκέλνπ, εκεξνκελίεο αξρεία, 

αλαθνξέο ζε άιινπο θφκβνπο θ.η.ι. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ εηθφλα 7 εκθαλίδνληαη νη ηχπνη πεξηερνκέλνπ 

πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλνη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal 7, θαη ζηηο εηθφλεο 8 θαη 9 παξνπζηάδνληαη ηα 

πξνθαζνξηζκέλα πεδία θάζε ηχπνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

Εικόνα 6. Drupal Usage By Version 
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Εικόνα 9. Drupal Default Basic Page Content Type Fields 
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 Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο αξίδεη ηχπνπο πεξηερνκέλνπ θαη πεδία, πξέπεη λα παξέρεη έλα αλαγλσξηζηηθφ (ID), 

κηα εηηθέηα (label) θαη κηα πεξηγξαθή (description) γηα θάζε ζηνηρείν. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηα πεδία:  

• Πνζνηηθή ζρέζε (Cardinality): Σα πεδία κπνξνχλ λα είλαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαη κπνξνχλ λα 

πάξνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο, θάηη πνπ νξίδεη ηελ πνζνηηθή ζρέζε, κε ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ πνπ 

πεξηγξάθνπλ.  

• Πεδίν νξηζκνχ (Domain): 'Δλαο ή πεξηζζφηεξνη ηχπνη πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηα ίδηα πεδία.  

• Δχξνο (Range): Σα πεδία κπνξνχλ λα είλαη ηχπνπ θεηκέλνπ, αθέξαηνπ, δεθαδηθνχ, θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, 

εκεξνκελίαο επηζπλαπηφκελνπ αξρείνπ ή αλαθνξάο θφκβνπ· πεδία αλαθνξάο ζε θφκβνπο κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ ζε θφκβνπο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πεξηερνκέλνπ-πεδία θεηκέλνπ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα θεηκέλνπ. 

 Άιιν έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Drupal είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην module 

Taxonomy, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο έθδνζεο 7. Σν ελ ιφγσ module παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δνκψλ θαη ηεξαξρίαο θαηεγνξηψλ θαη φξσλ, γηα ηελ παξαγσγή ιεμηινγίσλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα πινήγεζε, είηε γηα αλαθνξά απφ θφκβνπο, αιιά θαη γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε, πνιιαπιψλ επηπέδσλ κάιηζηα, θφκβσλ θαη πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, πινπνηεί έλα πνιχ 

εχρξεζην ζχζηεκα επηζήκαλζεο (tagging), κε βάζε πιεζψξα ιεμηινγίσλ (ε εγθαηάζηαζε ηνπ ππξήλα ηνπ 

Drupal πεξηιακβάλεη ην ιεμηιφγην Tags γηα κηα απιή δπλαηφηεηα επηζήκαλζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ). Απφ ηα 

πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη κεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο ηνπ Drupal, πξνέξρεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζήο 

ηνπ κε module, ελψ αθφκε θη ν ππξήλαο ηνπ απνηειείηαη απφ θάπνηα πξνεπηιεγκέλα module, γεγνλφο πνπ ηνπ 

πξνζδίδεη έλαλ ηκεκαηηθφ ραξαθηήξα. Θα αλαθεξζνχλ πνιιά απφ απηά ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο. 

 

 

2.4.1. Φαρακτηριστικά ημασιολογικού Ιστού στο Drupal 7 

 Η ζχγθιηζε ηνπ Drupal κε ηνλ εκαληηθφ Ιζηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 2011 πνπ έγηλε δηαζέζηκε ε έθδνζε 7 ηνπ ππξήλα ηνπ. Η αιήζεηα είλαη φηη ην Drupal ήηαλ ην πξψην CMS 

επξείαο θπθινθνξίαο πνπ "θιέξηαξε" κε ραξαθηεξηζηηθά εκαληηθνχ Ιζηνχ απφ ην 2008, ηα νπνία κπνξνχζαλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ αθφκα θαη ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζή ηνπ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ 

module. Σν 2000 ν Dries Buytaert, δεκηνπξγφο ηνπ Drupal, ζπκπεξηέιαβε ζην CMS πνπ ηφηε νλνκαδφηαλ drνξ, 

έλα αξρείν κε νλνκαζία rdf.php. Απηφ ην αξρείν πεξηείρε κηα αλrηθεηκελνζηξαθή πινπνίεζε ελφο απινχ 

αλαιπηή ζχληαμεο XML, πνπ επηθεληξσλφηαλ ζην πξφηππν RDF θαη πεξηείρε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο 

θεθαιίδσλ RDF. Ωζηφζν, αξγφηεξα αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα πην γεληθά framework, πνπ πξνζαλαηνιηδφηαλ 

πεξηζζφηεξν ζε XML ηχπνπ RSS, θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα. Αξθεηά ρξφληα κεηά, ην 

2007, δεκηνπξγήζεθε ην module RDF, ην νπνίν παξείρε γηα πξψηε θνξά έλα εληαίν API θαη επίπεδν αθαίξεζεο 

γηα ηελ απνζήθεπζε (uniform API and storage abstraction layer) δεδνκέλσλ RDF. Με ρξήζε ηνπ module απηνχ 

είλαη δπλαηφο ν νξηζκφο ηξηάδσλ RDF θαη ε απνζήθεπζή ηνπο, φπσο θαη ε δεκηνπξγία ή ε αιιαγή ππαξρφλησλ 

αληηζηνηρίζεσλ RDF (RDF mappings), πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν. Παξάιιεια, αλαπηχρζεθαλ module φπσο 

ην RDF External Vocabulary Mapper (EVOC) θαη ην RDF CCK, ηα νπνία βαζίδνληαλ ζην RDF θαη επέθηεηλαλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο εκαληηθνχ Ιζηνχ πνπ πινπνηνχληαλ απφ ην Drupal. Σν module EVOC παξείρε έλαλ ηξφπν 

εηζαγσγήο εμσηεξηθψλ νλrνινγηψλ θαη ιεμηινγίσλ RDF ή OWL ζην Drupal, γηα ρξήζε απφ άιια module φπσο 

ην RDF CCK, ην νπνίν έθαλε δπλαηή ηελ δηάζεζε θαη δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε κνξθή RDF. Παξάιιεια, 

εκθαλίζηεθε ε κνξθή ηππνπνίεζεο RDFa, ε νπνία θαη έγηλε επίζεκν πξφηππν ζηελ XHTML 1.1 θαη ζηελ 

HTML 5.  

 Ο Dries Buytaert ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 αλέθεξε γηα πξψηε θνξά ηελ ηάζε πνπ ππήξρε γηα πηνζέηεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ εκαληηθνχ Ιζηνχ ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal . Η έθδνζε 7 ηνπ δεκνθηινχο CMS έθαλε έλα 

ζεκαληηθφ βήκα κπξνζηά, θαζψο ελζσκάησζε ην πξφηππν RDFa, αιιά θαη ην moduleRDF, ζηνλ ππξήλα ηνπ, 

καδί κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο άιισλ δεκνθηιψλ module, φπσο ην CCK. Ο ππξήλαο ηνπ Drupal 7 παξάγεη 

απηφκαηα ζειίδεο κε ζήκαλζε RDFa, κεηαβηβάδνληαο ηα κεηαδεδνκέλα RDF ζηνλ ρξήζηε καδί κε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ζειίδαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην Drupal 7 έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην πξφηππν RDFa ζηνλ 

ηξφπν πνπ δνκνχληαη ηα δεδνκέλα — ζηηγκηφηππα ηχπσλ δεδνκέλσλ, κε ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. H 

ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ε δνκή ηνπ Drupal κέλεη θξπκκέλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ε δνκή RDF 

παξέρεηαη κε ηε ζειίδα. Η έθδνζε 7 ηνπ Drupal εηζάγεη έλα λέν επίπεδν αθαίξεζεο πάλσ ζηα δεδνκέλα πνπ 

νλνκάδεηαη Σχπνη Οληνηήησλ (Entity Types), θαη πεξηιακβάλεη Σχπνπο Οληνηήησλ γηα θφκβνπο ρξήζηεο 

ζρφιηα, αξρεία, φξνπο θαη ιεμηιφγηα. Απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal 7 παξέρνληαη θάπνηεο βαζηθέο 

αληηζηνηρίζεηο RDF γηα πεδία απηψλ ησλ ηχπσλ, φπσο ν ηίηινο ε πεξηγξαθή, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, θ.η.ι. 

Απηφ ην πξνθαζνξηζκέλν ρήκα RDF παξνπζηάδεηαηζηελ εηθφλα 10. 
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 Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ην Drupal 7 ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα παξέκβαζε απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ πεξηερνκέλνπ (ή ηνλ δηαρεηξηζηή), θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά ιεμηιφγηα εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, 

φπσο ηα FOAF, SIOC, SKOS θαη DC (Dublin Core), κε απνηέιεζκα φιν ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη λα έρεη 

κία, βαζηθή έζησ, δηαζχλδεζε κε ηνλ εκαζηνινγηθφ Ιζηφ, λα είλαη απηφκαηα δηαζέζηκν σο πλδεδεκέλα 

Γεδνκέλα θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε απηά εξγαιεία εκαληηθνχ Ιζηνχ φπσο RDF crawler, ζεκαληηθέο 

κεραλέο αλαδήηεζεο θαη κεραλέο εξσηεκάησλ SPARQL. Σν Drupal 7 δελ ζηακαηά εθεί, θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή (ή θαη ηνλ ρξήζηε, αλάινγα κε ηελ άδεηα πνπ ηνπ έρεη δνζεί) λα νξίζεη 

πεξηζζφηεξεο αληηζηνηρίζεηο RDF, ηφζν ζε ηνπηθά άζν θαη ζε εμσηεξηθά ιεμηιφγηα. Ο ζπλδπαζκφο απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ θαη πεδίσλ, δίλεη ζην Drupal 7 έλαλ ραξαθηήξα 

framework γηα δεκηνπξγία ηζηνηφπσλ κε ραξαθηεξηζηηθά εκαληηθνχ Ιζηνχ θαη πλδεδεκέλσλ Γεδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην Drupal 7 ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδεη ν 

ρξήζηεο, καδί ηα πεδία ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ιεμηιφγηα ηνπ ηζηνηφπνπ (site 

vocabulary), ην νπνίν αληηζηνηρίδεηαη κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ ιεμηινγίσλ ζε πλδεδεκέλα Γεδνκέλα. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Drupal Default RDF Schema 
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3. Τλοποίηση Εργασίας Α' Μέρος 

 ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε νληνινγία γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, αθνχ έρεη αθνινπζήζεη 

κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή αλαγθψλ θαη πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. ηαδηαθά, αλαπηχζζεηαη ε δνκή ηεο 

νληνινγίαο, πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο απηήο. θνπφο ηεο εξγαζίαο, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζηελ εηζαγσγή, είλαη ε πξνβνιή θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ CMS, λα δεκηνπξγνχλ 

πεξηερφκελν κε ζεκαζηνινγηθή ηαπηφηεηα. Ωο επέθηαζε απηήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο κίαο νληνινγίαο πνπ αλαπηχμακε ζην εξγαιείν Protege, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο βαζίδεηαη θαη 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ηξφπν δνκήο ηεο ηζηνζειίδαο καο. Με ιίγα ιφγηα, ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο 

νληνινγίαο καο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο ηζηνζειίδαο, ψζηε ζηελ ζπλέρεηα λα 

αληηζηνηρηζηνχλ θαηάιιεια ζην πεξηερφκελν.  

 ην πξψην κέξνο ηεο πινπνίεζεο, αλαιχεηαη, ζρεδηάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε νληνινγία. ηελ 

ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο νληνινγίαο ζε θαηάιιειε κνξθή, ψζηε λα 

εηζαρζεί ζε δεχηεξν ζηάδην ζην ζχζηεκά καο. Σν εξγαιείν αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Protégé θαη 

ε νληνινγία αλαπαξηζηά έλα ζχζηεκα επηινγήο πξννξηζκνχ δηαθνπψλ, βάζεη θξηηεξίσλ. Η νληνινγία καο έρεη 

ηίηιν "tripinn" θαη παξαθάησ αλαιχνληαη φια ηα δνκηθά ζπζηαηηθά, ηα θίιηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νληνινγίαο πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο θαη θπζηθά λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην κνληέιν ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ έρεη νξηζζεί  γηα ηελ παξαγσγή 

ησλεπηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.   

 

 

3.1. Ανάλυση Απαιτήσεων Ανάπτυξης Οντολογίας 

 Η ζειίδα πνπ αλαπηχρζεθε, πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο έλα πεξηβάιινλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχλαληαη λα δηαιέμνπλ πξννξηζκφ, κε βάζεη ηα θξηηήξηα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Σν 

δεηνχκελν είλαη ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη ηη πξννξηζκνχο πεξηιακβάλεη  ην θαηαιιειφηεξν, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ, παθέην πξννξηζκνχ. Η θαηεγνξηνπνίεζε απηή πξνυπνζέηεη έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ θαη 

θαλφλσλ,  πνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθαξκφδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο θαη δηαθνξεηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην Drupal. Φπζηθά, ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο, ν ραξαθηήξαο ηεο  

νληνινγίαο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη επαξθψο φζνλ αθνξάηνλ ηξφπν πνπ δηαηίζεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο έπξεπε αξρηθά λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην ζελάξην 

ρξήζεο ηνπ ηζηνηφπνπ θαη πσο απηφ ζα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνλ επηζθέπηε. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ επηζθέπηε 

είλαη λα θαηαιήγεη ζε έλαλ πξννξηζκφ. Γηα λα θαηαιήμεη ζε έλαλ πξννξηζκφ φκσο, είλαη απαξαίηεην λα νξίζεη 

ην εχξνο θφζηνπο ησλ δηαθνπψλ ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη έλα ζχλνιν 

επηζπκεηψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνηηκά. Η ηδέα  πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. ηελ νληνινγία ππάξρνπλ νη θιάζεηο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ηχπνπο δεδνκέλσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα καο ( π.ρ. ν ηχπνο δεδνκέλσλ LuxuryHotelαληηζηνηρεί ζηελ θιάζε LuxuryHotel), νη ηδηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ θαη ηα ζηηγκηφηππα ή αληηθείκελα (individuals) πνπ 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, απνθηψληαο ηελ ηαπηφηεηα ελφο ηχπνπ δεδνκέλσλ (ην 

FourSeasonHotel είλαη ηχπνπ LuxuryHotel). Όια ηα παξαπάλσ ζηελ νληνινγία καο κεηαθξάδνληαη ζε δνκηθά 

ζηνηρεία θαη πινπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζπληαθηηθφ, βάζεη θαλφλσλ νληνινγηψλ θαη ηξφπνπ 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ Protege. 

 Οη βαζηθνί φξνη θαη έλλνηεο απνηέιεζαλ ηηο θιάζεηο ηεο νληνινγίαο νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ ζε 

δελδξηθή ηεξαξρηθή δνκή. Καηά ηελ ηεξάξρεζε ησλ θιάζεσλ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο 

νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: ε top-down κέζνδνο (απφ επάλσ πξνο ηα θάησ), θαηά ηελ νπνία ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο αξρίδεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθφηεξσλ ελλνηψλ ηνπ ηνκέα θαη αθνινπζεί ε εηδίθεπζε 

ηνχο, ε κέζνδνο bνttνm-πξ (απφ θάησ πξνο ηα επάλσ), αξρίδεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πην ζπγθεθξηκέλσλ 

θιάζεσλ θαη αθνινπζεί ε νκαδνπνίεζε απηψλ ζε γεληθφηεξεο έλλνηεο. Σέινο, ππάξρεη θαη ε κέζνδνο πνπ 

ζπλδπάδεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο (Combination), θαηά ηελ νπνία αξρηθά θαζνξίδνληαη νη εκθαλέζηεξεο θαη πην 

ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη έπεηηα απηέο γεληθεχνληαη ή/ θαη εμεηδηθεχνληαη θαηάιιεια. 

 Σα θξηηήξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληνινγίαο θαιχπηνπλ ην βαζηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζηφρν, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηείηαη εηο βάζνο έιεγρνο ζελαξίσλ θαη λα γίλεηαη πιήξεο αλάπηπμε ησλ δνκηθψλ 

ζπζηαηηθψλ. Μηαο θαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ησλ CMS ζπζηεκάησλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθψλ βηβιηνζεθψλ, ε αλάπηπμε κηα πιήξνπο 

ιεηηνπξγηθήο ηζηνζειίδαο θαη κηαο πνιπζχλζεηεο νληνινγίαο ζεσξήζεθε πιενλαζκφο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
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πινπνίεζε.  

  

 

 

3.2. χεδιαστική Δομή Οντολογίας 

 ην project πνπ δεκηνπξγήζακε επηιέρζεθε ε OWL-DL σο γιψζζα αλάπηπμεο νληνινγίαο. Η 

νληνινγία αληηπξνζσπεχεη κηα ςεθηαθή πιαηθφξκα επηινγήο παθέηνπ πξννξηζκνχ, δειαδή κνληεινπνίεζε θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πεξηερνκέλνπ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπνζεζίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηακνλή.  

 

Σα Βαζηθά ηνηρεία κίαο Οληνινγίαο, φπσο αλαθέξζεθαλ ζπλνπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Κλάζειρ (classes) 

 

 Σσέζειρ (relations) 

 

 Σςναπηήζειρ (functions) 

 

 Αξιόμαηα (axioms) 

 

 Σηιγμιόηςπα (instances-individuals) 

 

Κλάζειρ (classes):  

 Έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πεδίν ή θάπνηεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο νξγαλσκέλεο ζε 

θάπνην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα,  

ε κηα νληνινγία πνπ αθνξά έλα ρνιείν: 

ν "θαζεγεηήο" θαη ν "καζεηήο" απνηεινχλ δχν θιάζεηο. 

 

Σσέζειρ (relations): Έλαο ηχπνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελλνηψλ ελφο πεδίνπ. 

Σν πξψην φξηζκα είλαη ην πεδίν ηεο ζρέζεο (domain of relation) θαη ην δεχηεξν ε εκβέιεηα ηεο (range). 

 

Σςναπηήζειρ (functions): Μηα εηδηθή πεξίπησζε ζρέζεο, ζηελ νπνία ην λ-νζηφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο 

πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ ηα λ-1 πξνεγνχκελα ζηνηρεία.  

 

Αξιώμαηα (axioms): Αλαπαξηζηνχλ πξνηάζεηο πνπ είλαη πάληνηε αιεζείο. Παξάδεηγκα: αλ ν "καζεηήο 1" 

πεγαίλεη ζηελ Β΄ηάμε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ "πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηφηεηα 1" ηελ νπνία 

παξαθνινπζνχλ καζεηέο ηεο Β΄ηάμεο. 

 

Σηιγμιόηςπα (instances): Αλαπαξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, παξάδεηγκα: ν θαζεγεηήο κε ην φλνκα Αθξηβή 

Θενδψξα είλαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο "θαζεγεηήο". 

 

 ηα επφκελα ππνθεθάιαηα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νληνινγίαο 

καο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηγκηφηππα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη 

απεηθνλίδνπλ ην ζχλνιν ηεο δνκήο ηεο νληνινγίαο 

 

 

3.2.1. Κλάσεις 

 Η νληνινγία πνπ αλαπηχρζεθε έρεη ηίηιν αξρείνπ travelplan.owl. πγθεθξηκέλα νξίζακε ηξείο βαζηθέο 

ππεξθιάζεηο (superclasses), κε ηηο ππνθιάζεηο ηνπο (subclasses), ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο (Object, 

DataProperties) θαη έλα πιήζνο απφ ζηηγκηφηππα (individuals). 
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 Οη βαζηθέο ππεξθιάζεηο είλαη νη εμήο: Accommodation, Activity, Destinationθαη ζηε ηεξαξρία ηεο 

εηθφλαο 11 δηαθξίλνληαη θαη νη ππνθιάζεηο απηψλ. 

 Οη ππνθιάζεηο ηεο θάζε κίαο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξθιάζεηο  παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζε κνξθή 

ηεξαξρηθή: 

 

 Accommodation 

o BedAndBreakfast 

o BudgetAccommodation 

o Campground 

o Hotel 

 LuxuryHotel 

o AccommodationRating 

 Activity 

o Adventure 

 BungeeJumping 

o Relaxation 

 Sunbathing 

 Yoga 

o Sightseeing 

 Museums 

o Sports 

 Hiking 

 Surfing 

o Contact 

 Destination 

Εικόνα 11. Superclasses oftravelplan OWL Ontology 
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o BackpackersDestination 
o Beach 
o BudgetHotelDestination 
o FamilyDestination 
o QuietDestination 
o RetireeDestination 
o RuralArea 

 Farmland 
 NationalPark 

o UrbanArea 
 City 

 Capital 
 Town 

 

 

 

3.2.2. Περιγραφή Κλάσεων 

 ε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαιχεηαη ε θάζε θιάζε θαη ππνθιάζε, θαζψο επίζεο θαη νη ηδηφηεηεο 

δεδνκέλσλ (Data Properties) θαη αληηθεηκέλσλ(Object Properties) πνπ έρνπλ νξηζηεί ζε θάζε πεξίπησζε, κέζσ 

ησλ νπνίσλ επηηπγράλνληαη νη δηάθνξεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ. 

 

 

 Κλάζη "Accommodation" 

  

 Η ππεξθιάζε Accommodation πεξηιακβάλεη ηηο ππνθιάζεηο BedAndBreakfast, 

BudgetAccommodation, Campground, Hotel. Η θιάζε Hotel πεξηιακβάλεη κία ππνθιάζε LuxuryHotel 

ελδεηθηηθά, ψζηε λα θαλεί ε ρξήζε ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαηά ηελ πινπνίεζε.ηελ ππεξθιάζε 

Accommodation αλήθνπλ δηάθνξνη ηχπνη θαηαιεκκάησλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία θαη ηηο παξνρέο ηνπ 

θαηαιιήκαηνο.Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο ππνθιάζεο BudgetAccommodation θαζψο θαη ηεο 

AccommodationRating. Η θιάζε BudgetAccommodation ραξαθηεξίδεηαη σο "defined class" θαη ηθαλνπνηείηελ 

ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε "necessary and sufficient condition". Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πιαίζηα πεξηγξαθήο 

ηεο θιάζεο απηήο, έρνπκε νξίζεηκία ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηελ ηθαλνπνηεί, 

θαηαηάζζεηαη απηνκάησο ζηελ θιάζε απηή. Η θαηεγνξνηνπνίεζε νπηηθνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner. 

Η θιάζε AccomodationRating πεξηέρεη ζηαζεξέο ζπλζήθεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βαζκνιφγεζε 

ησλ ππνθιάζεσλ ηεο Accommodation θιάζεο.Να ζεκεηψζνπκε φηη ε θιάζε Accommodation θαζψο θαη νη 

ππνθιάζεηο πνπ θιεξνλνκνχλ απφ απηήλ, ζπλδένληαη κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε 

ηελ ππεξθιάζε AccommodationRating. 

 

 

- Ιδιοηηηερ ανηικειμένων: 

 

"hasRating": Απηή ε ηδηφηεηα αληηθεηκέλνπ πξνζδηνξίδεη βαζκνινγηθά ηελ θιάζε Accomodation θαη ηηο 

ππνθιάζεηο απηήο. Οη ηηκέο ηεο είλαη νη OneStar TwoStars ThreeStars θαη ραξαθηεξίδνπλ ηα ζηνηρεία 

accommodationκε δείθηε ηελ πνηφηεηα. Η ηδηφηεηα απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ Accommodation, ζηηο ππνθιάζεηο απηήο. Η θιάζε Accommodation ζπκκεηέρεη επίζεο ζηελ 

ζπζρέηηζε destination-accommodation κέζσ ηεο ηδηφηεηαο hasAccommodation ηελ νπνία ζα αλαπηχμνπκε 

παξαθάησ. 

 
 

 Κλάζη"Accommodation Rating" 

  
 Η θιάζε AccommodationRating ιακβάλεη ηηο ηηκέο OneStar TwoStars ThreeStars θαη ραξαθηεξίδνπλ 

ηα αληηθείκελα accommodationκε δείθηε ηελ πνηφηεηα, απφ ην ιηγφηεξν θαιφ ζην θαιχηεξν. Ρφινο απηήο είλαη 

λα απνηειέζεη θίιηξν θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θαηαιχκαηνο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner λα εμαρζνχλ 
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ζπκπεξάζκαηα ηαμηλφκεζεο ζηηγκηφηππσλ (Inferred types computation).Οη ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηήλ ηελ θιάζε αλαιχζεθαλ ζηελ αλαθνξά πνπ έγηλε παξαπάλσ ζηελ θιάζε 

Accommodation. 

  
 

 Κλάζη "Activity" 

  
 Η θιάζε Activityπεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηηγκηφηππα πνπ απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηα θαη  θαζέλα 

απφ ηα νπνία κπνξεί λα  ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα παθέηα πξννξηζκνχ (Destination).Η θιάζε 

απηή φπσο θαη ε θιάζε Accomodation απνηεινχλ ζηελ νπζία θξηηήξηα-κέιε ησλ ππνθιάζεσλ Destination θαη 

δηαθνξεηηθνί ζπλδηαζκνί ησλ παξαπάλσ ζπλζέηνπλ δηαθνξεηηθά παθέηα πξννξηζκψλ. Οη ππνθιάζεηο πνπ 

θιεξνλνκνχλ απφ ηελ θιάζε Activity είλαη νη Adventure, ζηελ νπνία αλήθεη ε ππνθιάζε BungeeJumping, ε 

Relaxation, ηελ νπνία ζπλζέηνπλ νη θιάζεηο Sunbathing θαη Yoga, ε θιάζε SightSeeing κε ζπγαηξηθή ηελ 

Museums θαη ηέινο ε θιάζε Sport, κε ππνθιάζεηο ηελ θιάζε Hiking θαη Surfing.  
 

 
- Ιδιόηηηερ ανηικειμένων: 

 

"hasActivity": ζπλδέεη ηελ θιάζε Location κε ηελ θιάζε Region θαη απνηειεί αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο 

isCountryOf . 

 

 

 
 Κλάζη "Destination" 

 
 ηελ θιάζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα δηαζέζηκα παθέηα πξννξηζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη απηφ, πνπ θαιχπηεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. ηνηρεία ηεο ππεξθιάζεο απηήο 

απνηεινχλ θιάζεηο κε νλφκαηα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ηνπ αζηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δνκή ηεο θιάζεο Destination πεξηιακβάλεη ηα παθέηα πξννξηζκνχ 

BackpackersDestination, BudgetHotelDestination, FamilyDestination, QuietDestinationθαη RetireeDestination. 

Να ηνληζηεί, φηη νη παξαπάλσ θιάζεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο necessary and sufficient θαη ραξαθηεξίδνληαη 

σο defined classes. Όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο θιάζεηο απηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

reasoner ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο απηέο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε έλα απφ ηα παθέηα. Οη φξνη πνπ 

ηίζεληαη γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θιάζεηο, είλαη ζηελ νπζία ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ψζηε λα αλήθεη ζηελ εθάζηνηε θιάζε. Οη ζπλζήθεο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ, δειαδή ζηηο θιάζεηο πνπ πξέπεη λα αλήθεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, ψζηε λα θαηεγνξηνπνηεζεί απηφκαηα ζε έλα απφ ηα δηαζέζηκα παθέηα πξννξηζκνχ.  Σν 

θνηλφ ησλ θξηηεξίσλ απηψλ είλαη ε ζπλζήθε Destination πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε ππνθιάζε πνπ απνηειεί 

παθέην πξννξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα αλήθεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζε έλα απφ ηα παθέηα, πξέπεη λα 

απνηειεί ηνπιάρηζηνλ πξννξηζκφ, δειαδή λα είλαη κέινο ηεο ππεξθιάζεο Destination. Σα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ δηαθνπψλ πνπ επηζπκε λα πξνζδψζνπκε ζε θάζε 

ππνθιάζε πξννξηζκνχ. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξθιάζε αλήθνπλ επίζεο θαη νη θιάζεηο Beach, RuraArea (κε ππνθιάζεηο 

Farmland θαη NationalPark) θαη UrbanArea (κε ππνθιάζεηο ηελ City, ζηελ νπνία αλήθεη ε θιάζε Capital, θαη ε 

θιάζε Town). Σν ζχλνιν ησλ θιάζεσλ απηψλ απνηειεί ην θάζκα πξννξηζκψλ πνπ κπνξεί λα δηαιέμεη ν 

ρξήζηεο. Η θάζε κία θιάζε απφ απηέο είλαη ππνςήθηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε ζε έλα απφ ηα δηαζέζηκα παθέηα 

πξννξηζκνχ, αλαιφγσο κε ην ηη ζπλζήθεο ηθαλνπνηεί. Γηα παξάδεηγκα, ηα κέιε ηεο θιάζεο NationalPark 

(BlueMountain,Warrumbungles), πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ζπλζήθεο-ζπζρεηίζεηο 

hasAccommodation θαη hasActivityκε ηηο θιάζεηο Campground θαη Hiking αληίζηνηρα, δειαδή λα έρνπλ 

δηακνλή ηχπνπ Campground (hasAccommodation some Campground) θαη δξαζηεξηφηεηα Hiking (hasActivity 

some Hiking).  
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- Ιδιόηηηερ ανηικειμένων: 

 

"hasActivity": πζρεηίδεη ηα ζηνηρεία ηεο ππεξθιάζεο Destinationκε απηά ηεο θιάζεο Activity. 

"hasAccomodation": πζρεηίδεη ηα ζηνηρεία ηεο ππεξθιάζεο Destinationκε απηά ηεο θιάζεο Accommodation. 

"isOfferedAt": Αληίζηξνθε ηδηφηεηα ηεο hasActivity 

 
 

 

3.2.2. Ανάλυση Λειτουργικότητας 

 Σν ζχλνιν ησλ ππεξθιάζεσλ θαη ππνθιάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, καδί 

κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ελζσκαηψλνπλ σο ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ ηελ νληνινγία "travelplan", ηελ νπνία ζα 

αμηνπνηήζνπκε αξγφηεξα ζην CMS Drupal ζχζηεκα αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ. Αλαιχνληαο ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη  πεξηγξάθνληαο ηελ ινγηθή ηεο νληνινγίαο, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά  ζην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε ε νληνινγία θαζψο θαη ην πσο ην απνηέιεζκα απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο (restrictions), ηα θξηηήξηα ησλ θιάζεσλ θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο 

(relationships) κεηαμχ απηψλ. 

 Η ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ καο. Ο ζθνπφο είλαη ε 

Εικόνα 12. Destination class 
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δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ παθέησλ πξννξηζκνχ, πνπ κε βάζεη ηα θξηηήξηα, ν reasoner ζα θαηεγνξηνπνηεί  

απηφκαηα ηα individuals ησλ ππνθιάζεσλ destination ζε κία ή παξαπάλσ inferred ππνθιάζε ηεο ππεξθιάζεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην εθαξκφζηεθε ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο, ζπλδπάδνληαο ηελ top-down θαη bottom-up 

πξνζέγγηζε. Απηή ε επηινγή πξνζδίδεη επειημία ζηελ πινπνίεζε, θαζψο νη έλλνηεο δελ θαζνξίδνληαη απζηεξά 

εμ'αξρήο, αιιά θαζνξίδνληαη πξψηα νη εκθαλέζηεξεο θαη πηα ζεκαληηθέο  θαη ζηαδηαθά απηέο γεληθεχνληαη 

ή/θαη εμεηδηθεχνληαη θαηάιιεια. Δπεηδή δελ ηίζεληαη απζηεξνί πεξηνξηζκνί θαηά ηελ ζρεδίαζε, θαηά ηελ 

ζχλζεζε ηεο νληνινγίαο ππήξραλ αξθεηέο αιιαγέο θαη αιιαγέο ηεξαξρίαο, πνπ έγηλαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία 

ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε δνκή, θάηη πνπ θαλεξψλεη ηελ επειημία πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο. 

  

 

 Inferred Hierarchy 

 
 Η "inffered class hierarchy" είλαη ε ηεξαξρία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner. Ο 

reasonerεμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηηο θιάζεηο ηηο νληνινγίαο θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε απηνχο. Οη θιάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ξφιν ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη θιάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ "necessary & sufficient criteria". ηελ νληνινγία καο σο defined θιάζεηο έρνπλ 

νξηζζεί νη BudgetAccommodation, BackpackersDestination, BudgetHotelDestination, FamilyDestination, 

QuietDestinationθαηRetireeDestination. ηελ παξαθάησ εηθφλα γίλεηαη αληηιεπηή ε θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ ηεο 

inffered ηεξαξρίαο. Δλδεηθηηθά, κε ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner, ε θιάζε Campground ζπκκεηέρεη ζηελ θιάζε 

BudgetAccommodation (ππεξθιάζε Accommodation), εθφζνλ ε πξψηε ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ηεο θιάζεο 

BackpackersDestination. 
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Γηα λα αλήθεη κία θιάζε, θαη θαη' επέθηαζε ηα αληηθείκελα απηήο, ζηελ θιάζε Backpackers, ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζπλζήθε:  

 

Εικόνα 13. Inferred Hierarchy- BackPackers Destination 
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 Σν θξηηήξην απηφ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε θαη δειψλεη φηη φπνηα ππνθιάζε ηεο ππεξθιάζεο 

Destination ηελ ηθαλνπνηεί, ηφηε απηφκαηα είλαη κέινο ηεο θιάζεο BackpackersDestination ζηελ inferred 

ηεξαξρία. Γηα λα είλαη ινηπφλ θάπνηα θιάζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνλ existential 

πεξηνξηζκφ "hasAccomodation some BudgetAccommodation" θαη "hasActivity some (Adventures or Sports)". 

Όπνην δειαδή individual είλαη κέινο θιάζεο, φπνπ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα απνηεινχλ πεξηνξηζκνχο 

(restrictions) γηα απηήλ, ηφηε είλαη κέινο θαη ηεο θιάζεο BackpackersAccommodation. 

 

 

 
 

 

 

 
 ηελ εηθφλα 14, θαίλεηαη φηη  ε θιάζε  NationalPark έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο (restrictions) πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα αλήθεη ζηελ θιάζε BackpackersDestination. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

reasoner, ελζσκαηψλεηαη ζην πεδίν Subclassof ηνπ DescriptionView, ε ζπλζήθε ηεο θιάζεο πνπ ηθαλνπνηεί ν 

πεξηνξηζκφο απηφο. Γηεπθξηληζηηθά, λα ζεκεησζεί πσο, εθφζνλ ε θιάζε Campground είλαη ππνθιάζε ηεο 

BudgetAccommodation, ν πεξηνξηζκφο hasAccommodation some Campground, ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε 

hasAccommodation some BudgetAccommodationηεο θιάζεο BackpackersDestination. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ hasActivity some Hiking, ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε hasActivity some Adventure or 

Sports (ην Hiking είλαη ππνθιάζε ηνπ Sports). 

Με ηελ ίδηα ινγηθή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηηο ππφινηπεο θιάζεηο-πξννξηζκνχο. 

 

 Enumerated Classes 

 Υαξαθηεξηζηηθή ζηελ νληνινγία καο, είλαη ε θιάζε AccommodationRating. Η θιάζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο enumerated θιάζε θαη πεξηγξάθεηαη πξνζδίδνληαο αθξηβήο ηηκέο θαη φρη κέζσ πεξηνξηζκψλ 

θαη ζπζρεηίζεσλ κε άιιεο θιάζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε θιάζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελθαηεγνξηνπνίεζε εληφο ηεο 

ππεξθιάζεο Accommodation.  

 

Εικόνα 14. BackPackers Destination Condition 

Εικόνα 14. NationalPark Classification 
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 Γηα λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε θάπνηαο ππνθιάζεο πνπ αλήθεη ζηελ θιάζε Accommodation, ζηελ θιάζε 

BudgetAccommodation, ζα πξέπεη απζηεξά λα ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε hasRating some OneStarRating, 

TwoStarsRating. 

 

 
 

 

 
 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 16, ηα κέιε ηεο θιάζεο Campground ηθαλνπνηνχλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ OneStarRating, θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηεο θιάζεο BudgetAccommodation. 

Εικόνα 15. BudgetAccommodation Class Conditions 

Εικόνα 16. Campground classification After 

Reasoner Excecution 
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 Individual Classification 

 
 Σα ζηηγκηφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ νληνινγία καο δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαμηδησηηθψλ πξννξηζκψλ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα σο κέιε θιάζεσλ, 

αξθεηά ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία θιεξνλνκηθφηεηαο ησλ θιάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner. 

Σα ζηηγκηφηππα εθπξνζσπνχλ πεξηνρέο θαη μελνδνρεία ηεο Απζηξαιίαο. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ησλ 

ζηηγκηφηππσλ απηψλ θαη ησλ θιάζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ξεθηλψληαο απφ ην πςειφηεξν επίπεδν ηεξαξρίαο πξνο 

ην ρακειφηεξν, παξνπζηάδεηαη ε εμήο θαηαλνκή θιάζεσλ-individuals: 

 

 
Class Individual 

LuxuryHotel FourSeasons 

AccommodationRating OneStarRating, TwoStarsRating, ThreeStarsRating 

Beach BondiBeach, CurrawongBeach 

RuralArea CapeYork, Woomera 

NationalPark BlueMountains, Warrumbungles 

City Cairns 

Capital Canberra, Sydney 

Town Coonbarabran 

 
 
  
 Σα παξαπάλσ δείγκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηηγκηφηππα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπνζεζίεο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ reasoner, θαηαλέκνληαη θαηάιιεια ζηηο defined θιάζεηο ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο ηθαλνπνηνχληαη 

απφ ηηο κεηξηθέο θιάζεηο ησλ ζηηγκηφηππσλ απηψλ. ηελ παξαγφκελε inferred ηεξαξρία δηαθξίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά ε θιεξνλνκηθφηεηα απηήθαη θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 17. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Σηιγμιόηςπα μέλη ηηρ κλάζηρ Capital 
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 Οη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ηελ θιάζε Capital, θαιχπηνπλ ην θάζκα πεξηγξαθήο ηεο θιάζεο 

RetireeDestination. πλεπψο, κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Reasoner ε θιάζε Capitalζα ζπκκεηέρεη ζηελ θιάζε 

RetireeDestination, καδί κε ηα κέιε-individualsηεο πξψηεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν είλαη πινπνηεκέλε φιε ε ινγηθή 

ηεο νληνινγίαο καο θαη γηα ηηο ππφινηπεο θιάζεηο. Αληίζηνηρα ε θιάζε BackPackersDestination έρεη σο κέινο 

ηελ θιάζε NationalPark κε ηα individuals ηεο ηειεπηαίαο. 

 

 

3.4. Εξαγωγή Οντολογίας σε RDF Πρότυπο 

 Δπφκελν βήκα, κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο νληνινγίαο, είλαη λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε κνξθή θαηάιιειε, 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε, ζε κνξθή βηβιηνζήθεο πιένλ, ζην ζχζηεκα Drupal. Σν εξγαιείν 

Protege δίλεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο απνζήθεπζεο ηεο πινπνηεκέλεο νληνινγίαο ζε δηάθνξεο κνξθέο. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηηο εξγαζίαο θαη γηα ηελ ζπκβαηφηεηα κε ην ζχζηεκα Drupal, απνζεθεχνπκε ηελ νληνινγία καο ζε 

κνξθή RDF/XML. 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 18. Σηιγμιόηςπα μέλη ηηρ κλάζηρ 

RetireeDestination - Infferd Hierarchy 
 

 

Εικόνα 19. Format εξαγωγήρ ονηολογίαρ 
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Σν παξαγφκελν αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .owl θαη ην πεξηερφκελν απηνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 19, 

ελζσκαηψλεη RDF ραξαθηεξηζηηθά  ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίζακε θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο. 

 

 
  

 

 
Εικόνα 20. Το Πεπιεσόμενο ηος Απσείος 

travelplan.owl 
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 Καηά ηελ δεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο, φπσο αλαθέξακε θαη ζην πξψην θεθάιαην, νξίδνπκε ην URIσο 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ απηήο. Σν URLπνπ δεζκεχζακε γηα ηηο αλάγθεο καο, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζην RDF αξρείν, είλαη ην https://travelrdftest.000webhostapp.com θαη ην URI ηεο νληνινγίαο ην 

https://travelrdftest.000webhostapp.com/travelplan.owl. 

 Γηα ηελ νξζή δεκνζίεπζε ηεο νληνινγίαο ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηεπζπλζηνδφηεζε θαη ην format ηνπ URI,πξνθεηκέλνπ ε νληνινγία λα είλαη ρξεζηηθή θαη αλαγλψζηκε απφ ηα 

δηάθνξα εξγαιεία. Αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζην αξρείν owl, παξνπζηάδεηαη 

δηαθνξεηηθά φηαλ θάλνπκε έλα αίηεκα ηνπ URLαπφ ηνλ browser θαη δηαθνξεηηθά φηαλ ην "θνξηψζνπκε" απφ 

εξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε νληνινγία ζα εκθαληζηεί ζηε κνξθή ηεο εηθφλαο 19, 

ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε πιεξνθνξία ζα ελζσκαησζεί ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζηνηε 

εξγαιείνπ.Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε ζπκθσλία Ontology IRI, θαη URL 

θηινμελίαο. Σν αξρηθφ Ontology IRI πνπ νξίδνπκε γηα ηελ νληνινγία καο, πξέπεη λα ζπκθσλεί απζηεξά κε ηελ 

δηεχζπλζε URL ζηελ νπνία ζα θηινμελεζεί φηαλ αλέβεη ζην δηαδίθηπν. Δπεηδή ε αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο 

γίλεηαη ηνπηθά θαη θαηφπηλ ηελ δεκνζηεχνπκε ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή, είλαη  ηδαληθφ γηα ηελ απνθπγή 

ζθαικάησλ, πξψηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ επηινγή ρψξνπ θηινμελίαο θαη κεηά λα γίλεη ε αλάπηπμε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, γλσξίδνπκε εμαξρήο ην URL ζην νπνίν ζα αληηζηνηρεί ε νληνινγία καο φηαλ δεκνζηεπηεί θαη έηζη 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην Ontology IRI κε αζθάιεηα.Αζπκθσλία Ontology IRI θαη URL θηινμελίαο πξνθαιεί 

αδπλακία αλάγλσζεο ηεο νληνινγίαο απφ ζπζηήκαηα φπσο ην Drupal. Σερληθή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο domainθαη ππεξεζηψλ θηινμελίαο  παξαηίζεηαη ζην έθην θεθάιαην. 
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4. Τλοποίηση Εργασίας Β' Μέρος 

 ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κηα επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ ην Drupal ζηελ 

έθδνζε 7 ηελ ειθπζηηθφηεξε επηινγή γηα πινπνίεζε ηζηφηνπσλ κε ραξαθηεξηζηηθά εκαληηθνχ Ιζηνχ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, ην Drupal 7 ήηαλ ην CMS πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξφηππεο 

δηθηπαθήο πχιεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Απηή ε πινπνίεζε απνηειεί έλα 

παξάδεηγκα παξνπζίαζεο ησλ δπλαηνηήησλ ελζσκάησζεο θαη θαη' επέθηαζε αμηνπνίεζεο εκαζηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε φιε ηε ξνή 

αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο, έρνληαο ζαλ νδεγφ ηελ δνκή ηεο νληνινγίαο πνπ έρνπκε πινπνηήζεη θαη αλαπηχμεη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 Η ηζηνζειίδα καο έρεη ηνλ ηίηιν tripinn θαη απνηειεί φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, κία πχιε απφ 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξννξηζκνχο δηαθνπψλ. Απνηειεί , θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν, έλα είδνο ςεθηαθνχ ηαμηδησηηθνχ νδεγνχ κε πξνηεηλφκελα παθέηα πξννξηζκνχ. Όιε ε 

πινπνίεζε ζηεξίρηεθε απζηεξά ζην κνληέιν νληνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε θαη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί ζηελ νληνινγία απηή. 

 θνπφο ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε πεξηερφκελν ζε έλα πεξηβάιινλ ρξήζηε, ην 

νπνίν ζα είλαη ζηελ νπζία κία αλαπαξάζηαζε ηεο νληνινγίαο travelplan ζε κνξθή ηζηνζειίδαο θαη ζα 

ελζσκαηψλεη φια ηα δνκηθά ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία ηεο νληνινγίαο ζηηο εηηθέηεο HTML. Έηζη, ζα ππάξρεη κία 

νξγαλσκέλε θαη αλαγλψζηκε πεγή πιεξνθνξίαο, ηφζν γηα ηνλ ρξήζηε φζν θαη γηα ηηο κεραλέο. Μία ηζηνζειίδα 

πνπ ζα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κία βάζε δεδνκέλσλ, πξνζπειάζηκε θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκε. 

 

 

4.1. τόχοι και Απαιτήσεις Τλοποίησης 

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο, φπσο νξίζηεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο, είλαη λα γίλεη 

αληηιεπηή ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο RDF πξνηχπσλ ζε HTML πεξηερφκελν, κε ηε ρξήζε CMS ζπζηεκάησλ. 

Γηα λα γίλεη φκσο θάηη ηέηνην, θαη αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ε βηβιηνζήθε RDFθαη έρεη δεκνζηεπηεί θαηάιιεια, 

ην επφκελν βήκα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε έλαλ 

εμππεξεηεηή. ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο, αλήθεη θαη ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο εηηθεηψλ πεξηερνκέλνπ κε ηα 

RDF ζηνηρεία ηεο βηβιηνζήθεο πνπ αλαπηχρζεθε ζην Protege. Οη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ θαη πνπ ζα 

αλαιπζνχλ ζε επφκελε παξάγξαθν δηεμνδηθά, έηζη ψζηε ε κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο λα αληηπξνζσπεχεη επαξθψο 

ηε δνκή ηεο νληνινγίαο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Ανάπηςξη κενηπικού μενού: Σν θεληξηθφ κελνχ απνηειείηαη απφ ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σν κελνχ 

Accommodation, Activity θαη Destination. Σν θάζε έλα απφ απηά απνηειείηαη απφ links δεχηεξνπ 

επηπέδνπ, ή αιιηψο ηα ππνκελνχ. Γηα λα αλαπηπρζεί κία ηζηνζειίδα πνπ ζα απνηειεί φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο νληνινγίαο καο, νη ηξεηο βαζηθνί ζχλδεζκνη πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ 

κελνχ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππεξθιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο. ην κελνχ Activity δελ έρνπκε νξίζεη ηα 

ππνκελνχ θαζψο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θξίζεθε πξνηηκφηεξν λα εζηηάζνπκε ζηελ 

εκαζηνινγηθή αλάπηπμε θη φρη ζην πεξηερφκελν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ κφλν ηα κελνχ θαη 

ηα πεξηερφκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θιάζεηο θαη αληηθείκελα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ελλνηνινγηθή 

ηεξαξρία ηεο νληνινγίαο. 
 Ανάπηςξη ηύπων δεδομένων: Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ κε ην 

drupal είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ. Οη ηχπνη πεξηερνκέλνπ (content 

types) απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ drupal θαη πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ηχπνη δεδνκέλσλ πξνζαξκφδνληαη 

κε βάζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη θαη ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαπηχζζεηαη. Ο θάζε ηχπνο 

πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη πιήζνο παξακεηξνπνηήζηκσλ πεδίσλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

φζνη ηχπνη πεξηερνκέλνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί θαηάιιεια ην πεξηερφκελν πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί. Απαξαίηεηνο θαλφλαο γηα ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ είλαη λα νξηζζεί ν 

ηχπνο πεξηερνκέλνπ ηνπ πξψηα. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε θαη  ζπζρέηηζε ησλ ηχπσλ απηψλ κε 

ηα ζηνηρεία ηεο RDF βηβιηνζήθεο θαη ζα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηελ αλάπηπμε. 

 Εγκαηάζηαζη πποζθέηων: Όπσο φια ηα CMS ζηεξίδνπλ ηελ ηζρχ ηνπο  ζηα module θαη ζηα plug-ins, 

έηζη θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα εγθαηαζηήζνπκε κία ζεηξά απφ πξφζζεηα, 

ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππξήλα, λα αμηνπνηήζνπκε θαηάιιεια ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ drupal. Σα πξφζζεηα πνπ εγθαηαζηήζακε είλαη θπξίσο πξφζζεηα ηα νπνία 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Θεόδωπορ Δημηηπιάδηρ  

40 

 

επηηξέπνπληελ δεκηνπξγία ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελζσκαηψλνληαο RDF πξφηππα ζηηο 

εηηθέηεο ηνπ HTML πεξηερνκέλνπ. Η παξαθάησ ιίζηα ζπγθεληξψλεη φια ηα modules πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ψζηε λα γίλνπλ δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα πεδία γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε 

RDF βηβιηνζεθψλ άιια θη άιια πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαιχπηνληαο ηεο 

αλάγθεο καο: 
 

o ctools-7.x-1.12  

o entity-7.x-1.8  

o superfish-7.x-2.0 (dropdown menu) 

o wysiwyg-7.x-2.4 (text editor) 

o Token 7.x-1.7 

o RDFx 7.x-2.0-alpha4 

o SPARQL API, SPARQL Endpoint, SPARQL Endpoints Registry 7.x-2.0-alpha4 

o Views 7.x-3.15 

o Pathauto 7.x-1.3 

 

 

 
 

 

 

 

4.2. Εισαγωγή Βιβλιοθήκης RDF "travelplan" στο Drupal 

 Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο ηεο βηβιηνζήθεο ζην ζχζηεκα ηνπ Drupal αμηνπνηνχληαη ηα modules 

πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 20 θαη παξέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα εηζαγσγήο core and external βηβιηνζεθψλ RDF 

θαη θαηάιιεια πεδία ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, γηα επθνιφηεξε ελζσκάησζε ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ απηψλ ζηηο εηηθέηεο HTML ηνπ παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Εικόνα 21. Σηιγμιόηςπο από ηο μενούModulesηος 

Drupal- RDF 
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 Η πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ RDF vocabularies πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο επηινγήο RDF 

publishing settingsπνπ βξίζθεηαη ζην πιαίζην Web Services ηνπ Configuration Tab ηνπ βαζηθνχ κελνχ ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ηνπ ηζηνηφπνπ. ηελ θαξηέια Namespaces εκθαλίδνληαη φιεο νη βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί 

κέζσ ηνπ RDFa moduleζην drupal θαη είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνηφπνπ.  

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία νξζή ηαθηηθή δεκνζίεπζεο νληνινγηψλ ζην δηαδίθηπν 

ψζηε λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Η νξζή ηαθηηθή νλνκαηνδνζίαο θαη 

δηεπζπλζηνδφηεζεο ηεο νληνινγίαο απφ ηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο  είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο 

κπνξεί λα πξνθχςεη εχθνια πξφβιεκα θαηά ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα Drupal. Ο ηξφπνο παξ' φια απηά είλαη 

ηδηαίηεξα εχθνινο θαη αξθεί λα εηζάγνπκε ην URL ηεο δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αξρείν 

owl, καδί κε έλα πξφζεκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα πεξηπηψζεηο ίδησλ νλνκάησλ θιάζεσλ θαη 

ηδηνηήησλ δηαθνξεηηθψλ βηβιηνζεθψλ. ηελ εηθφλα 21επηδεηθλχεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε 

παξνπζία απηήο ζηελ ιίζηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ βηβιηνζεθψλ ζην ζχζηεκα. Μεηά απφ ηελ εηζαγσγή, ηα 

ζηνηρεία ηεο νληνινγίαο είλαη δηαζέζηκα ζην Drupal θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

πεδίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα εγθαηεζηεκέλα RDF modules ζε δηάθνξα ζεκεία θαηά ηελ αλάπηπμε 

πεξηερνκέλνπ.   

 

 

4.3. Ανάπτυξη Σύπων Δεδομένων, Μενού και Περιεχομένου 

 Πξνηνχ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο πξνεγήζεθε ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ 

πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ, κέζσ ηνπ κελνχ. ρεδηάζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε ηξφπν ηέηνην, πνπ ζα ηθαλνπνηείηαη ν ζθνπφο ηεο 

αλάπηπμεο, ε επθνιία δειαδή ζηελ επηινγή πξννξηζκνχ δηαθνπψλ κε θξηηήξην ηελ πνηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή 

Εικόνα 22. Installed RDF libraries - Drupal 
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δπλαηφηεηα θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ. Απηφ φκσο απνηειεί θπξίσο κέξνο ηνπ UI, UX θαη Front-End 

development θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ν ζρεδηαζκφο έγηλε ζε απιφ βαζκφ, ηφζν φζν απαηηνχληαλ γηα λα κπνξέζεη 

λα νπηηθνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ησλ RDFζηνηρείσλ ζην πεξηερφκελν. 

 Ο βαζηθφο νδεγφο σζηφζν πνπ θαζφξηζε ηελ δνκή ηνπ site, ήηαλ ε ήδε πινπνηεζείζα νληνινγία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ε δνκή απηήο.  Οη ηχπνη δεδνκέλσλ, ηα κελνχ θαη ε θαηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο 

δηαζέζηκνπο θφκβνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαζνξίζηεθαλ πξσηίζησο απφ ηελ ηεξαξρία ηεο νληνινγίαο καο, 

ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαη ε βηβιηνζήθε καο θαηά ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. Να ζεκεησζεί πσο γηα ηελ επίδεημε 

ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο RDFκε ην ζχζηεκα Drupal δελ είλαη απαξαίηεηε ε φιε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο, αιιά ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, γηα ιφγνπο 

αηζζεηηθήο θαη πην νινθιεξσκέλεο παξνπζίαο ηεο εξγαζίαο, έγηλε κηα βαζηθή κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

θαζψοεπίζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζηα κελνχ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαηαηάζζεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ν reasoner ηηο θιάζεηο( θαη θαη' επέθηαζε ηα individualsπνπ αλήθνπλ ζε απηέο), ζε άιιεο defered 

classes ηεο νληνινγίαο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ηεξαξρία ησλ κελνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο 

ζε ζρέζε κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηβιηνζήθεο RDF, θαζψο θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο. 

 
Τύποι πεπιεσομένος: 

 Οη ηχπνη πεξηερνκέλνπ πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεο  θνκκάηη ηεο δνκή ηνπ Drupal, ζπλζέηνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο ηζηνζειίδαο γαηί πξνζδίδνπλ ηαπηφηεηα ζε θάζε είδνπο πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε πεξηερφκελν πξνηνχ  δεκηνπξγεζεί ζην Drupal, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζζεί ν ηχπνο 

ηνπ. Οη βαζηθνί ηχπνη πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη δηαζέζηκνη θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, είλαη ην 

"Article" θαη "BasicPage" content type. Γηα θάζε θιάζε  ηεο νληνινγίαο "travelplan" νξίζηεθε θαη ν 

αληίζηνηρνο ηχπνο πεξηερνκέλνπ (content type) γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. Η ινγηθή πξνθχπηεη απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ νληνινγηψλ θαηά ηελ νπνία ε θάζε θιάζε  ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηεο ηδηφηεηεο, 

επεξεάδεηαη ή επεξεάδεηο άιιεο θιάζεηο κέζσ ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν 

δεκηνπξγφο θαη απνηειεί έλα είδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ individuals. Αληίζηνηρα ζηελ ηζηνζειίδα, νη θιάζεηο 

κεηαθξάδνληαη ζε ηχπνπο πεξηερνκέλνπ (content types), θαη νη ζπζρεηίζεηο(object properties) πξνζδηνξίδνληαη 

κέζσ ησλ πξφζζεησλ πεδίσλ πνπ νξίδνληαη γηα θάζε contenttype.Η παξαθάησ εηθφλα απνηειεί ζηηγκηφηππν ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Drupal, ζην κελνχ πξνβνιήο θαη πξνζζήθεο ηχπσλ πεξηερνκέλνπ (content 

type). 

 

 
 

  

 
Οη ηχπνη πεξηερνκέλνπ πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηελ εηθφλα, παξαηεξνχκε φηη έρνπλ ηα ίδηα ή φκνηανλφκαηα κε ηηο 

Εικόνα 23. Content types 
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θιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο. θνπφο είλαη φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθήο ηεο νληνινγίαο ζε πεξηβάιινλ web θαη κέζα απφ απηφ ε θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ 

ηνλ ρξήζηε. Κάζε ηχπνο πεξηερνκέλνπ ζπζρεηίδεηαη (mapping), κε κία θιάζε ηεο βηβιηνζήθεο RDFκέζσ ηεο 

αληηζηνίρηζεο ησλ θαηάιιεισλ πεδίσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ content types. 

 Η πιεηνςεθία ηεο RDFελζσκάησζεο ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ contenttypes.Καηά ηελ 

πξνζζήθε ελφο ηχπνπ πεξηερνκέλνπ, ππάξρεη έλα πιήζνο πεδίσλ πξνο ζπκπιήξσζε, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ 

κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνππνπ πξνζηίζεηαη θάζε θφξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ην 

ζηηγκηφηππν απηφ δηαθξίλεηαη ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ηνπ content type Accommodation. Σα δηάθνξα πεδία 

νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζηίζεηαη θάζε θνξά, γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν 

πεξηερνκέλνπ. Η πξψηε θαξηέια (Edit)αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ content type, φπσο ην φλνκα, ηνλ 

ηίηιν πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο θαη ηνλ δεκηνπξγφ απηνχ, ηα πιαίζηα ζρνιίσλ, 

ηελ ελζσκάησζε ζηα δηαζέζηκα κελνχ θ.α. θαη απνηεινχλ ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηερνκέλνπ πνπ 

αλήθεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν.  

 

 

 
 

 

 
Η θαξηέια "Manage Fields", πξνζδηνξίδεη ηα παξακεηξνπνηήζηκα πεδία πνπ πξνζθέξνληαη γηα εηζαγσγή 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απηά ηα πεδία είλαη ηα πην ζεκαληηθά θαζψο απνηεινχλ 

ηηο δεμακελέο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ ζειίδα. Έλα παξάδεηγκα ηεο κνξθήο ηνπ πεξηβάιινληνο 

επεμεξγαζίαο θαη εηζαγσγήο πξφζζεησλ πεδίσλ ζηα content types,παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 24. Καηά ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηχπνπ πεξηερνκέλνπ, ππάξρνπλ νξηζκέλα πεδία ηα νπνία είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη 

απαξαίηεηα απφ ην ζχζηεκα φπσο ην URL θαη ν ηίηινο. Δθηφο φκσο απφ απηά κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

πιήζνο πεδίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο καο, θαζνξίδνληαο θαη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ θάζε πεδίνπ. ην 

παξάδεηγκα θαίλεηαη ην επηπιένλ πεδίν κε ηίηιν Rating, ην νπνίν ζθνπφ έρεη λα πξνζδψζεη θξηηήξην 

βαζκνινγίαο κε δείθηε ηελ πνηφηεηα, ζε θάζε πεξηερφκελν πνπ είλαη ηχπνπ Accommodation. Μειεηψληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απφ ηελ ζθνπηά ηεο νληνινγίαο,είλαη εκθαλέο φηη κέζσ ηνπ πεδίνπ Rating 

ηθαλνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ηδηφηεηα/ζπζρεηηζκφο "Accommodation hasRating AccommodationRating". 

 Δμεηάδνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξφζζεησλ "content type fields", ζα 

επεθηαζνχκε κε ηελ αλάιπζε ηνπ πεδίνπ "Rating" ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο. Η δηαδηθαζία 

Εικόνα 24. Content type Accommodation 
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δεκηνπξγίαο ελφο πεδίνπ είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη θαηαλνεηή κέζσ ηνπ Drupal θαη αξθεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ηίηινπ ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ "field type" σο πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ ηνπ, ζηε γξακκή "add new 

field", φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 24. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε έρνπκε επηιέμεη σο ηίηιν ην "Rating" θαη 

σο ηχπν πεδίνπ(field type)ην "Term Reference". Η ιίζηα ηνπ "fieldtype" πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ πνπ επαξθνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο κηαο 

ηζηνζειίδαο. Δλδεηθηηθά κεξηθνί ηχπνη πεδίνπ είλαη νη integer, float, text, list θα. Φπζηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ηεο ιίζηαο ρξεζηκνπνηψληαο modules πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Drupal. 

 

 

 
 

 
Ο ηχπνο Term Reference πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην πεδίν Rating αληιεί πιεξνθνξία απφ ην ιεμηθφ (vocabulary) 

AccommodationRating, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 25. 

 

 
 

 

Εικόνα 25. Content typeAccommodation fields 
 

 

Εικόνα 26. Accommodation content type - Rating field 
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Σν ιεμηθφ απηφ αληηζηνηρεί ζην Taxonomy Term "AccommodationRating" ην νπνίν έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

πξνεγνπκέλσο, κε ζθνπφ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν content type θαη φπνπ αιινχ ππνδεηθλχεη 

ε νληνινγία καο. Η δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Vocabulary θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 26.  

 

 
 
 Σα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλεη ε ιίζηα ηνπ Taxonomy AccommodationRating, είλαη νη ηηκέο ηηο 

θιάζεο AccommodationRating ηεο νληνινγίαο "travelplan", ηα νπνία ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε ζε θάζε 

πεξηερφκελν ηχπνπ Accommodation πνπ εηζάγνπκε ζηελ ζειίδα καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη θαηφπηλ κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ RDF ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη κηα θαιή αλαπαξάζηαζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο 

νληνινγίαο ζηελ ηζηνζειίδα καο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελζσκάησζεο απηήο, ζε θάζε εηζαγσγή 

πεξηερνκέλνπ ηχπνπ Accommodation, γίλεηαη δηαζέζηκε ε ιίζηα κε ηηο επηινγέο "OneStarRating, 

TwoStarsRating, ThreeStarsRating" πξνζδηνξίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ εθάζηνηε Accommodation content. 

 

 
 

 

 
Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ησλ ππφινηπσλ contenttypes αθνινπζήζεθε ε ίδηα ινγηθή, πάληα κε νδεγφ ηελ 

νληνινγία καο, πξνζζέηνληαο θαη παξαγνληνπνηψληαο ηα πεδία ηνπ θαζελφο. ηελ παξνχζααλάιπζε δελ ζα 

εκβαζχλνπκε πεξαηηέξσ ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνλ ππφινηπσλ content types, θαζψο ζθνπφο είλαη φπσο 

Εικόνα 27. Accommodation Rating Taxonomy 
 

 

Εικόνα 28. Front-End Accommodation Content with 

Rating Taxonomy 
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πξναλαθέξζεθε, πεξηζζφηεξν ε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο  ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρία ηεο 

νληνινγίαο θαη θπξίσο ε ελζσκάησζε ησλ RDF ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ ζειίδα απηή. Η πξνβνιή 

φισλ ησλ πεδίσλ αλά ηχπν πεξηερνκέλνπ είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Drupal. 

 
Μενού: 

 Σα κελνχ ζην Drupal απνηεινχλ έλα αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο καο ηα κελνχ έπαημαλ ξφιν θπξίσο ζηε θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ρξήζηε θαη φρη 

ζηνλ εκαζηνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε κελνχαληηζηνηρεί ζε έλαλ κνλαδηθφ θφκβν θαη ν θάζε 

θφκβνο θάλεη δηαζέζηκν ζηνλ ρξήζηε ην ζρεηηθφ κε ηνλ ηίηιν ηνπ κελνχ πεξηερφκελν. Σν Drupal έρεη 

πξνξπζκηζκέλα νξηζκέλα κελνχ φπσο ην main menu, ην managment menu, ην navigation θαη ην User menu. Σα 

κελνχ απηά, φπσο ην managment menu, είλαη απαξαίηεηα είηε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ administrator panel είηε 

γηα ηελ βαζηθή πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πνιχ αξρηθή κνξθή ηνπ siteθαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Σα κελνχ, φπσο 

θαη ηα πεξηζζφηεξα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Drupal ραξαθηεξίδνληαη απφ επεθηαζηκφηεηα θαη είλαη 

παξακεηξνπνηήζηκα ζε κεγάιν βαζκφ.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζακε ην ηξεηο βαζηθνχο ηίηινπο κελνχ: Accommodation, 

Activity θαη Destination. Απηά δηαθξίλνληαη ζε φινπο ηνπ θφκβνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνζειίδα καο θαη 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο ππεξθιάζεηο ηεο νληνινγίαο "travelplan". Δθηφο απφ ην main-menuδεκηνπξγήζακε θαη 

ην custom-nav ην νπνίν εμππεξεηεί ιφγνπο αηζζεηηθήο θαζψο δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλάπηπμεο/εκθάληζεο ησλ 

ππνκελνχ, ζε κνξθή dropdown. 

 

 
 

 
ηελ εηθφλα 28 αξηζηεξά παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα φισλ ησλ κελνχ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα πεξηήγεζε θαη ζηα 

δεμηά ε κνξθή κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε ιίζηα απηή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ηεοηζηνζειίδαο. Κάζε 

Εικόνα 29. Back-End andFront-End menu display 
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επηινγή ηνπ κελνχ αλαθαηεπζχλεη ζε έλαλ κνλαδηθφ θφκβν πνπ πεξηέρεη ην αλάινγν ηνπ νλφκαηνο ηνπ κελνχ 

πεξηερφκελν. Οη επηινγέο ηνπ κελνχ πνπ νδεγνχλ ζηνπο θφκβνπο κε ην πην εκπινπηηζκέλν πεξηερφκελν είλαη ην 

βαζηθφ κελνχ Destinations καδί κε ηα ππνκελνχ πνπ πεξηιακβάλεη. ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αθνινπζεί ζα γίλεη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ θάζε θφκβνπ μερσξηζηά. 

 
Πεπιεσόμενο: 

 Δθφζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί ν ζθειεηφο θαη ε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ ζπλέρεηα έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ.Γηα λα ζπκθσλεί ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα κέιε ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα ίδηα νλφκαηα πξνζζέηνληαο νξηζκέλα γηα εκπινπηηζκφ. ηελ νληνινγία, ηα κέιε ησλ 

θιάζεσλ (individuals)αληηζηνηρνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο πνπ πξνβάιιεηαη ζηνλ ρξήζηε. Δθηφο φκσο 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα λα απνθηήζεη ε ηζηνζειίδα ηελ ηεξαξρηθή κνξθή ηεο νληνινγίαο, αιιά 

θαη γηα λα λα γίλεη ε αλαπαξάζηαζε ηεο inferred ηεξαξρίαο πνπ πξαγκαηνπoηείηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner 

ζην Protege, αμηνπνηήζεθε ην View module πνπ αλαθέξζεθε ζε παξαπάλσ παξάγξαθν παξνπζίαζεο ησλ 

modules. Με ηελ επειημία πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν module σο πξνο ηελ ελζσκάησζε πεξηερνκέλνπ ζε 

δίαθνξα ζεκεηα θαη θφκβνπο ηεο ηζηνζειίδαο, έγηλε εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ αλα ηχπν 

πεξηερνκέλνπ. Οη βαζηθέο θιάζεηο, σο πξνο ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ρξήζηε, ζηηο νπνίεο δελ 

αλεθεη άκεζα θάπνην κέινο αιιά πηνζεηνχλ απν άιιεο θιάζεηο κέζσ ησλ conditionsπνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ 

θαη ηθαλνπνηνχλ νη ππφινηπεο, είλαη νη "BackPackersDestination", "BudgetHotelDestination", 

"FamilyDestination", "QuietDestination" θαη "RetireeDestination". Με ηελ εθηέιεζε ηνπ reasoner ηα κέιε ησλ 

θιάζεσλ ηεο ππεξθιάζεο Destination ζπκκεηέρνπλ ζε κία ή παξαπάλσ θιάζεηο πξννξηζκνχ δηαθνπψλ 

(BackPackersDestination, BudgetHotelDestination, FamilyDestination, QuietDestination, RetireeDestination), 

ηθαλνπνηψληαο κία ζεηξά ζπλζεθψλ, πεξηνξηζκψλ θαη ζπζρεηίζεσλ ζηελ ηεξαξρία ηεο νληνινγίαο. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα απνηειέζκαηα απηά δεκηνπξγήζεθε θαη ην πεξηερφκελν ησλ θφκβσλ ηεο ηζηνζειίδαο, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κελνχ Destinations =>Backpackers, BudgetHotel, Family, QuietDestination, Retiree. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ζχλζεζε πξαγκαηνπνηήζθε κε ηελ βνήζεηα ησλ Views. 

 Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Views module είλαη φηη ελζσκαηψλεη κεγάιν αξηζκφ θίιηξσλ πνπ ην 

θάλεη ηδηαίηεξα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ αθφκε θαη γηα ζχλζεηεο πινπνηήζεηο. Δθφζνλ νινθιεξψζακε ηελ 

αλάπηπμε φισλ ησλ ππφινηπσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ηα κελνχ θαη ηελ εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ ησλ άιισλ 

content types, πξνρσξήζακε ζε πξνζνκνίσζε ηνπ reasoner. Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ ηεξαξρία ηεο νληνινγίαο, ρξεζηκνπνηήζακε ηα θίιηξα ηνπViews θαη ελζσκαηψζακε  ηα πεξηερφκελα πνπ 

είρακε εδε εηζάγεη, ζηνλ λέν θφκβν πνπ δεκηνπξήζακε. Σν βαζηθφ θίιηξν πνπ αμηνπνηήζακε γηα ηελ 

θαηεγνξνηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη ην θίιηξν θαηεγνξνηνπνίεζεο κε θξηηήξην ηα content types. 

Παξαθάησ ζηελ εηθφλα 29, θαίλεηαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Views module θαηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

Retiree DestinationView. 
 

 
 Εικόνα 30. Retiree Destination View 
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ηελ εηθφλα δηαθξίλνληαη δχν βαζηθά ζεκεία, ην Filter Criteriaπεδίν θαη ην pathζηελ θαξηέια Page 

Settings. Απηά ηα δχν κελνχ εμππεξέηεζαλ ηηο αλάγθεο καο θαη κε θαηάιιειεο ξπζκίζεηο θαηαθέξακε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζηελ εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η ξχζκηζε path ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκεην ζρεηηθφ URL πνπ ζα θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Σν Filter 

Criteria, πνπ δηαζέηεη έλα κεγάιν πιήζνο επηινγψλ, θαζνξίδεη πνην πεξηερφκελν ζα πξνβιεζεί αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ ηχπνπ πεξηερνκέλνπ(contenttype)ηνπ.Η εηθφλα 30 παξνπζηάδεη αθξηβψο ηελ ινγηθή πνπ έθαξκφζηεθε 

θαη ηελ κέζνδν πξνζζήθεο θξηηεξίσλ. 

 

 

 
 

 

 

 
ηελ αξηζηεξή πιεπξά θαίλνληαη νη επηινγέο θαηά ηελ επηινγή πξνζζήθεο ελφο λένπ θξηηεξίνπ. Οη 

επηινγέο πνηθίινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο καο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα επηιέμακε σο θξηηήξην, λα εκθαλίδνληαη φια ηα contents ηα νπνηά είλαη Published θαη είλαη ηχπνπ 

πεξηερνκέλνπ Capitalή City ή Destination ή Farmland ή NationalPark ή RuralAreaή Town ή UrbanArea θαη 

έρνπλ πεδίν Capital Accommodation κε ηηκή BedAndBreakfast ή LuxuryHotel (εηθφλα δεμηα) θαη πεδίν Capital 

Activity κε ηηκή Museums. Δλ' νιίγεο φιε απηή ε ζπλζήθε ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 31 

θαη παξάγεη ην απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο 32 ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηζηνζειίδαο καο ζην node 

/destination/retiree. 

 

 

 

Εικόνα 32. Retiree Destination Inferred individuals 
 

 

Εικόνα 31. View module – Retiree View Filter Criteria 
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Οη ζπλζήθεο ηεο θιάζεο RetireeDestinationηεο νληνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην "hasAccommodation 

some (hasRating value ThreeStar), αληηζηνηρεί ζην θξηηήξην ηνπ View CapitalAccommodation 

(BedAndBreakfast or LuxuryHotel) θαζψο απηά ιακβάλνπλ θαη ζηελ νληνινγία καο Accommodation Rating 

ίζν κε ThreeStarsValue. Όιε απηή ε κεζνδνινγία αθνινπζήζεθε ψζηε λα πξνζνκνηψζνπκε φζν ην δπλαηνλ 

θαιχηεξα θαη λα κεηαθέξνπκε έλα πηζηφ αληίγξαθν ηεο inferred ηεξαξρίαο ζηελ κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο. 

Οκνίσο, έρνπλ πινπνηεζεί θαη ηα ππφινηπα Views ηχπνπ Destination θαη ε δνκή ηνπο είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Drupal. 

 

 

4.4. RDF Mapping 

ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, κειεηήζεθε ν ηξφπνο, ε κεζνδνινγία θαη ε 

ινγηθή αλάπηπμεο κηαο ηζηνζειίδαο βαζηζκέλε ζηελ ηεξαξρία, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο κίαο πξφηππεο owl 

νληνινγίαο. ε παξνχζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ αμηνπνηείηαη ην module RDF πνπ έρνπκε 

Εικόνα 33. Retiree Destination Web display 
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εγθαηαζηήζεη, καδί κε άιια πξφζζεηα πνπ απαηηεί ην ζπγθεθξηκέλν module γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά.Καηά 

ηελαλάπηπμε ηεο δνκήο ηεο ηζηνζειίδαο ζην Drupal, ζε πνιιά ζεκεία, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ 

δεκηνπξγία θάπνηνπ contenttypeή ηνπ Taxonomy "Accommodation Rating", ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεδία πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ απφ RDF βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνεγνπκέλσο εηζαρζεί 

ζην ζχζηεκα, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε ζε παξαπάλσ θεθάιαην. Να ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, νηη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ RDF πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

ηεο ζειίδαο θαη φρη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαπηχζζνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Η επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο παξνπζίαζεο έγηλε γηα ιφγνπο νξγάλσζεο αλα θαηεγνξία, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε. Η γεληθή πξνζζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε RDF ζην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, είλαη λα παξνπζηαζηεί ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κίαο θαηλνχξηαο βηβιηνζήθεο 

RDF θαη φρη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο, ή ηνπιάρηζηνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ επηθεληξσζήθακε ζηελ ελζσκάησζε κφλν ησλ ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνζήθεο "travelplan" πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαη εηζάγακε ζην ζχζηεκά καο θαη δελ πξνρσξήζακε ζε ρξήζε ησλ core libraries (dc, foaf etc.). 

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή ηεο νληνινγίαο κέζσ ηνπ RDF module, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Drupal ζε RDF typeθαη RDF predicates (RDF mapping) είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη θαηαλνεηή. Με 

ηελ εηζαγσγή ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal, ην ζχζηεκα "δηαβάδεη" θαη αλαγλσξίδεη ηα κέξε ηεο 

νληνινγίαο κέζσ ηνπ αξρείνπ owl(θιάζεηο, ηδηφηεηεο θ.α.). Καηα ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηζηνζειίδαο, ζηα πεδία πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ RDF αληηζηνίρηζε γίλνληαη δηαζέζηκα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ βηβιηνζεθψλ RDF πνπ έρνπλ εηζαρζεί. Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο ην prefixηεο βηβιηνζήθεο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, γίλνληαη δηαζέζηκα, ζε κνξθή 

ιίζηαο, φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ έρνπκε εηζάγεη ζην πεδίν. ηελ 

εηθφλα 33 γίλεηαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη αληηζηνίρηζεο ελφο ηχπνπ RDF κε έλα ηχπν 

πεξηερνκέλνπ (content type).Σν παξάδεηγκα παξνπζηάδεη ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ National Park θαη ηνλ ηξφπν 

εηζαγσγήο ησλ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε απηφλ. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Εικόνα 34. National Park RDF Mapping 
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ηελ θαξηέια RDF MAPPINGS ηνπ content type "NationalPark", εηζάγνληαο ηα γξάκκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην prefix ηεο βηβιηνζήθεο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, εκθαλίδεηαη κία ιίζηα απφ 

δηαθνεξεηηθέο επηινγέο. Οη επηινγέο απηέο απνηεινχλ φιεο ηηο θιάζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

αξρείν owlηεο νληνινγίαο travelplan. Σν ζεκείν απηφ ηεο εηζαγσγήο, απνηειεί θαη ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν νξζήο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, νλνκαηνδνζίαο, δηεπζπλζηνδφηεηζεο θαη εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα Drupalηεο 

βηβιηνζήθεο καο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην Drupalδελ ζα "δηαβαδε" ζσζηά ην αξρείν θαηά ηελ δηαδηθαζία 

RDF import θαη ε ιίζηα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα δελ ζα εκθαληδφηαλ. 

Η ινγηθή αληηζηνίρηζεο ησλ RDFζηνηρείσλ είλαη ε ίδηα κε απηή ηεο αλάπηπμεο θιάζεσλ ζηελ 

νληνινγία ζην Protege. Κάζε ππνθιάζε, αλήθεη θαη θιεξνλνκεί απφ ηελ ππεξθιάζε ηεο. Έηζη θη εδψ, εθφζνλ 

ην content type "NationalPark" ιακβάλεη ηνλ ξφιν ηεο θιάζεο "NationalPark" ηεο νληνινγίαο, απηνκάησο  

πξέπεη λα ηεο πξνζδψζνπκε ην ζεκαζηνινγηθφ ζηνηρείν "NationalPark" αιιά θαη ηα "Destination" θαη 

"RuralArea", ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ππεξθαηεγνξίεο ηεο θιάζεο "NationalPark".  ηελ αξηζηεξή ζηήιε 

ηεο εηθφλαο δηαθξίλνληαη φια ηα πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηχπν NationalPark. Άμην αλαθνξάο είλαη ην 

πεδίν National Park Accommodation θαη National Park Activity. Απηά ηα δπν πεδία δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνζζήθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ contenttype, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη ζηελ 

νληνινγία γηα ηελ αληίζηνηρε θιάζεNationalPark(εηθφλα 34). 

 

 
 

 
Η ζπλζήθε απηή ηθαλνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο hasAccommodationθαη hasActivity θαη  γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζέζακε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηα πεδία RDF Predicacatesησλ National Park Accommodationθαη National Park 

Activity πεδίσλ αληίζηνηρα (εηθφλα 35). 

 

 
  

Εικόνα 36. National Park RDF Mappingfor 

Accommodation and Activity 
 

 

Εικόνα 35. National Park Class Conditions 
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 Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη αληηζηνίρηζε ησλ ππφινηπσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα RDF ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

βηβιηνζήθεο travelplan. Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη, κε θξηηήξην ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, είλαη απηφ ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε εκαζηνινγηθφ, δίλνληαο αμία θαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο, κεηαηξέπνληάο ην 

ζε ρξήζηκε θαη αμηνπνηήζηκε πιεξνθνξία. Παξά ην γεγνλφο νηη ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνζήθεο 

γίλεηαη κε ηξφπν απιφ ζην πεξηερφκελν, πξηλ θηάζνπκε ζην ζεκείν απηφ απαηηείηαη θαιή αλάιπζε θαη 

ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηεο ζειίδαο, έρνληαο σο πξφηππν ηελ ηεξαξρία θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νληνινγίαο.Έηζη  

δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο νληνινγίαο, πνπ κπνξεί κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πεγή πιεξνθνξίαο γηα άιιεο ηζηνζειίδεο πνπ ελζσκαηψλνπλ δπλακηθφ πεξηερφκελν κέζσ εθηέιεζεο 

εξσηεκάησλ Sparql. Σν απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα Drupal, είλαη ε κνξθή htmlπνπ θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ είθφλα, ελζσκαηψλνληαο rdf  ραξαθηεξηζηηθά ζηηο εηηθέηεο, ζχκθσλα πάηλα κε ηελ δηαδηθαζία 

mapping πνπ πξνεγήζεθε. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 38. HTML Format of Drupal Website Object, after 

RDF Mapping - 2 
 

 

Εικόνα 37. HTML Format of Drupal Website Object, after 

RDF Mapping - 1 
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Η εηθφλα 36 απνηειεί ζηηγκηφηππν ηνπ θψδηθα html πνπ έρεη παξαρζεί ζην View National Parkθαη ε 

εηηθέηα article ελζσκαηψλεη έλα attribute "type of" ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ζεκαζηνινγηθά ην ζηνηρείν 

"Warrumbungle National Park", πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν View. ηελ εηθφλα37, θαίλεηαη ν πεγαίνο 

θψδηθαο ηνπ ίδηνπ ηνπ contentWarrumbungle National Park, φηαλ επηζθεθηνχκε ηνλ θφκβν ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ. Σα ζεκεία πνπ έρνπλ ηνληζηεί ζηελ εηθφλα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζεκαζηνινγηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελζσκαηψλνληαο RDF type (πνξηνθαιί θχθινο) θαη RDF property (πξάζηλνο 

θχθινο) ζηηο εηηθέηεο HTML. 
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5. SPARQLκαι SPAQL Endpoints 

 

5.1. Εισαγωγή στην SPARQL και Φαρακτηριστικά  

 Η SPARQL είλαη ε πην δηαδηδφκελε γιψζζα επεξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δπλακηθή 

πξνζθφκηζε πιεξνθνξηψλ απφ ηζηνζειίδεο κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, κέζσ δηαδηθηπφπ. Η SPARQL είλαη 

κηα SQL-like γιψζζα εξσηήζεσλ, θαη απνηειεί επίζεκε πξφηαζε ηνπ W3C απφ ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2008. Οη 

εξσηήζεηο ζε SPARQL απνηεινχληαη απφ γξάθνπο εθθξαζκέλνπο ζε ηξηάδεο πεξηέρνληαο ελψζεηο, ηνκέο θαη 

πξναηξεηηθέο εθθξάζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηηπρείο γιψζζεο αλαδήηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηχπσλ 

φπσο SQL θαη XQuery. Απηά είραλ ζρεδηαζηεί αξρηθά γηα αλαδεηήζεηο πεξηνξηζκέλεο ζε έλα πξντφλ, κηα 

κνξθή, ηχπν πιεξνθνξηψλ ή ζε ηνπηθά απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. Παξαδνζηαθά, ήηαλ απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζεί ε ίδηα αλαδήηεζε πςεινχ επηπέδνπ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ή ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε πνπ επηιέγεηαη γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ. Καη φηαλ αλαδεηνχληαη πνιινί πφξνη δεδνκέλσλ ήηαλ 

απαξαίηεην λα γξαθηεί ινγηθή γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί έρνπλ επηθέξεη 

πςειφηεξν θφζηνο αλάπηπμεο θαη δεκηνχξγεζαλ θξαγκνχο γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ πφξσλ. Ο ζηφρνο ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα κνηξαζηνχλ, λα ελζσκαηψζνπλ θαη 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα παγθνζκίσο. Η SPARQL έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζηνλ Παγθφζκην 

Ιζηφ θαη επηηξέπεη ηηο αλαδεηήζεηο ζε θαηαλεκεκέλνπο πφξνπο δεδνκέλσλ, αλεμαξηήησο κνξθήο. 

Γεκηνπξγψληαο κηα κνλαδηθή αλαδήηεζε ζε εχξνο δεδνκέλσλ, είλαη επθνιφηεξν απφ ην λα ππάξρνπλ πνιιέο 

αλαδεηήζεηο. Δπίζεο, ζηνηρίδεη ιηγφηεξν θαη παξέρεη πινπζηφηεξα απνηειέζκαηα. Δπεηδή ε SPARQL δελ έρεη 

πεξηνξηζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην θχκα δεδνκέλσλ 

ηνπ Web 2.0 θαη λα ην ζπλδπάζεη κε άιινπο πφξνπο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ. Αθφκα, επεηδή νη 

απνκαθξπζκέλνη πφξνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ην ίδην 'ζρήκα' ή λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο, ε SPARQL 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα αλαδήηεζε κε νκνηφκνξθσλ δεδνκέλσλ. 

 

 

5.1 Μορφή Ερωτήσεων SPARQL 

 Οη απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα επεξψηεζε SPARQL, αλάινγα κε ην είδνο ηεο, έρνπλ ηελ εμήο 

κνξθή: 

 

SELECT – Σαηξηάδεη ηνλ γξάθν πνπ δίλεηαη ζην ηκήκα WHERE κε ηνλ ζπλνιηθφ γξάθν ηεο βάζεο καο θαη 

επηζηξέθεη ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη κεηαβιεηέο ζε θάζε ηαίξηαζκα. Γελ επηζηξέθνληαη νη ηηκέο ησλ φισλ 

κεηαβιεηψλ αιιά κφλν απηέο πνπ αλαθέξνληαη κεηά ηελ ιέμε SELECT. Αλ κεηά ηελ ιέμε SELECT 

ηνπνζεηήζνπκε ηνλ ραξαθηήξα "*" ηφηε επηιέγνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο.   

 

CONSTRUCT – Γεκηνπξγεί έλα γξάθεκα RDF αληηθαζηζηψληαο ηηο κεηαβιεηέο κε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε δνκή ησλ κνηίβσλ ηξηπιεηψλ κέζα ζηελ επεξψηεζε.   

 

DESCRIBE - Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο, επηζηέθνπλ έλαλ RDF γξάθν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη RDF 

δεδνκέλα ηα νπνία ―πεξηγξάθνπλ‖ ηηο πεγέο (Resource). Αληίζεηα κε ηηο CONSTRUCT εξσηήζεηο ε κνξθή ηνπ 

γξάθνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εξψηεζε αιιά νξίδεηαη απφ ην SPARQLquery engine. Η ζρεκαηνκνξθή 

(Pattern) ηνπ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν απνηειεζκάησλ. Οη εξσηήζεηο 

απηήο ηεο κνξθήο γηα θάζε πεγή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ή γηα θάζε πεγή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

IRI, δεκηνπξγνχλ κηα Πεξηγξαθή (Description) βαζηζκέλε ζηα RDF δεδνκέλα. Σα απνηέιεζκα πνπ παξάγεη κηα 

εξψηεζε απηήο ηεο κνξθήο δελ είλαη θαζνξηζκέλα απφ ηελ πξνδηαγξαθή ηεο γιψζζαο, αιιά θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ SPARQL query engine πνπ εθηειεί ηελ εξψηεζε.   

 

ASK – Απηφ ην εξψηεκα επηζηξέθεη απιά ηελ απάληεζε ηχπνπ Boolean true ή false, αλάινγα κε ην αλ ην 

δεηνχκελν κνηίβν ηξηπιέηαο έρεη ιχζε ή φρη. 

 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλεο εθθξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε κηα 

επεξψηεζε SPARQL, ρσξίο φκσο λα παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο 

ξπζκίδνπλ απιά ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηνπο. Δλεκεξσηηθά, πξφθεηηαη γηα ηηοεμήο: 
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• DISTINCT - απνηξέπεη ηελ επηζηξνθή ηεο ίδηαο απάληεζεο πνιιέο θνξέο  

• ORDERBY – Ο ηξνπνπνηεηήο ORDERBY πξνζδηνξίδεη ηελ ζεηξά ηεο αθνινπζίαο ησλ ιχζεσλ. Η δνκή 

ORDERBY, αθνινπζείηαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ κε βάζε ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηαμηλφκεζε 

ηεο αθνινπζίαο ησλ ιχζεσλ Πξναηξεηηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, λα πξνζδηνξηζηεί ε θνξά ηεο ηαμηλφκεζεο, 

δειψλνληαο ASC ή DESC γηα αχμνπζα ή θζίλνπζα ηαμηλφκεζε αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ε θνξά ηαμηλφκεζεο, εθαξκφδεηαη αχμνπζα.  

• LIMITn – πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ ζε n 

• OFFSETm – πξνβάιινληαη νη απαληήζεηο μεθηλψληαο απφ ην αληηθείκελν m 

 

 Σν ζπζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Drupal δηεζέηεη νξηζκέλα module ηα νπνία κε θαηάιιειεο 

ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ ηζηνζειίδα καο ζε endpoint, δειαδή κηα πεγή κε θαηαλεκεκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη νπνηνζδήπνηε ζηνλ παγθφζκην Ιζην ρξεζηκνπνηψληαο εξσηήκαηα 

SPARQL, αιιά θαη λα εθρσξεζεί δπλακηθά πεξηερφκελν ζηελ ζειίδα, εθηειψληαο εξσηήκαηα ζε δηαθνξεηηθά 

endpoints παγθνζκίσο. Η ιεηηνπξγηθφηεηα απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα modules SPARQL 

API, SPARQL Endpoint θαη SPARQL Endpoints Registry. ηελ εηθφλα 38 θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ηα παξαπάλσ modulesλα εθηειέζνπκε εξσηήκαηα ζην rdf πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη. ηελ παξνχζα πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο δελ έρνπλ γίλεη νη ξπζκίζεηο γηα 

δηαδηθηπαθή δπλακηθή αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ κέζσ εξσηεκάησλ θαη δελ εμεηάζηεθε ε πεξαηηέξσ 

ιεηηνπξγηθφηεηα.  

 

 
 

 
Η πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ γίλεηαη κέζσ ηνπ 

url"https://travelrdftest.000webhostapp.com/ sparql " κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ modules πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39. SPARQL Endpoint 
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6. Σεχνική Περιγραφή Μεταφοράς Ιστοσελίδας στον Εξυπηρετητή 

 ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο 

νληνινγίαο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο βηβιηνζήθεο RDF ζην ζχζηεκα Drupal.Γηα ηελ δεκφζηα πξφζβαζε ηεο 

νληνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο επαλαρξεζηκνπνηήζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ απηήο σο αλνηρηά δεδνκέλα, κεηαθέξακε 

ηελ νληνινγία ζε έλαλ εμππεξεηεηή γηα θηινμεληα ηεο RDF βηβιηνζήθεο θαη ηεο ηζηνζειίδαο πνπ αλαπηχρζεθε 

κε ην Drupal.Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζσζηή 

κεηαθνξά, ξχζκηζή θα έιεγρνο ηεο νληνινγίαο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίάο ηεο ηζηνζειίδαο ζηνλ ρψξν θηινμελίαο. 

 

1. Ανάπςξη ζε ηοπικό επίπεδο: 

 

a. Ονηολογία 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν αξθεί ε  εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Protege, ην 

νπνίν παξέρεηαη ρσξίο θφζηνο αδεηψλ ρξήζεο. 

Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη νληνινγίεο ρσξίο ηδηαίηεξε παξακεηξνπνίεζε θαη πξναπαηηνχκελα ζην 

Protege.Σν Protege επίζεο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πξφζζεηα ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα πνηθίιεο αλάγθεο 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ θαηα ηελ πινπνίεζε(π.ρ. Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο νληνινγίαο). ην δηαδίθηπν 

ππάξρεη δηαζέζηκνοκεγάινο φγθνο απφ πιεξνθνξίεο θαη εγρεηξίδηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ αλάπηπμεο νληνινγηψλ. 

 

  

b. Ιζηοζελίδα 

 

 Γηα ηνπηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, ρξεηάδεηαη πξψηαε εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ εξγαιείσλ θαη 

ππεξεζηψλ.Σν Drupal, φπσο θαη πνιιά άιια opensource CMS, ρξεηάδεηαη αξρηθά έλαλ web server γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη. Θα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε ηνλ Apache (1.3 ή 2.x), είηεηνλ IIS ηεο Microsoft, 

αιιά φπσο πξνηείλνπλ θαη νη δεκηνπξγνί ηνπ Drupal εθαιχηεξε ιχζε είλαη ε 1ε.Απαξαίηεην service γηα ην 

Drupal επίζεο είλαη ε γιψζζα PHP.Σέινο ην ηξίην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ είλαη έλαο database server. Σν Drupal 

δνπιεχεη είηε κε MySQL είηε κε PostgreSQL,ζπζηήλνληαο σο θαιχηεξε ιχζε θάπνηα έθδνζε ηεο MySQL. 

Καη ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηαδφκαζηαλ (Apache, PHP, MySQL) είλαη 

εξγαιεία OpenSource ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα δσξεάλ ζην δίθηπν. Αληίφκσο λα ηα θαηεβάζνπκε έλα έλα θαη 

λα ηα θάλνπκε μερσξηζηά εγθαηάζηαζε,βξήθακε θαη δηαιέμακε ην εξγαιείν XAMPP πνπ ζπλδπάδεη ηηο 

παξαπάλσ ππεξεζίεο θαη θάλεη ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν πνιχ εχθνιε. 

 Tν XAMPP απαηηεί κφλν έλα zip ή exe αξρείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή θαη 

νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ web server. Σν XAMPP ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ Apache / MySQL /PHP θαη Perl . Δπίζεο, έξρεηαη κεκηα ζεηξά 

απφ άιιεο κνλάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ OpenSSL θαη phpMyAdmin. Η Δγθαηάζηαζε XAMPP απαηηεί 

ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηελεγθαηάζηαζε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ μερσξηζηά. Σν XAMPPθαη ην WAMPαπνηεινχλ ηα 

πην γλσζηά ινγηζκηθά εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλάπηπμε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

Πξνζθέξεηαη ζε δχν πιήξε εθδφζεηο, κηα θαλνληθήέθδνζε θαη κηα κηθξφηεξσλ ραξαθηεξηζηθψλ έθδνζε.  

 

 

c. Εγκαηάζηαζη ηος Drupal 

 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ιήςε ησλ αξρείσληεο Drupal έθδνζε ηνπ Drupal Core πνπ 

ζέινπκε απφ ηελ δηεχζπλζε http://www.drupal.org/project/drupal, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζή καο επηιέγνπκε ηελ έθδνζε 7. Αθνχ έρνπκε θαηεβάζεη ην ζπκπηεζκέλν αξρείν 

ζηνλ ππνινγηζηή καο, πεγαίλνπκε ζηνλ θάθειν htdocs εθεί πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ xampp, δειαδή ζην 

C:/xampp/htdocs, θαη απνζπκπηέδνπκε ηα αξρεία ηνπ Drupal (επίζεο, ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε λέν 

θάθειν κέζα ζην htdocs έηζη ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πνιιαπιψλ ηζηφηνπσλ ηαπηφρξνλα). 

Σν Drupal παξέρεη έλαλ πνιχ εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ νδεγφ εγθαηάζηαζεο φπνπ ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη 

ειάρηζην ρξφλν θαη ζρεδφλ κεδεληθέο ηερληθέο γλψζεηο. 

 

 

2. Καηοσύπωζη domain name και σώπος θιλοξενείαρ 

 

Δθφζνλ αλαπηπρζεί ε νληνινγία θαη ε ηζηνζειίδα ηνπηθά,απαηηείηαη ε χπαξμε θαη νη ππεξεζίεο ελφο 

εμππεξεηεηή, ψζηε λα γίλεη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν. ην δηαδίθηπν ππάξρεη πιεζψξα παξφρσλ θηινμελίαο  

http://www.drupal.org/project/drupal
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πνπ πξνζθέξνπλ ρψξν θηινμελίαο είηε επη πιεξσκή είηε ρσξίο θφζηνο. Πνιιέο θνξέο, ην δσξεάλ web hosting 

πξνζθέξεη ηελ ίδηα αζθάιεηα, ην ίδην bandwidth θαη ην ίδην port speed κε κία επί πιεξσκή ππεξεζία hosting. 

Οη θχξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν επηινγέο hosting είλαη ηα έμηξα ραξαθηεξεζηηθά πνπ πξνζθέξνπλ νη 

δεχηεξεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην δίζθν ηνπ server, ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ, πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε ππνζηήξημε scripting, ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο 

πεξηζζφηεξσλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θιπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαζίαο 

θαηαιήμακε ζηελ επηινγή ελφο δσξεάλ παθέηνπ θηινμελίαο θαζψο ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο καο θαη 

εμππεξεηεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηηο απαηηήζεηο καο.Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξφρνπ, απνθηήζακε θαη ην 

κνλαδηθφ φλνκα ζην δηαδίθηπν (domain name) πνπ νδεγεί ζηελζειίδα πνπ αλεβάζακε ζηνλ εμππεξεηεηε. Σν 

domain name θαη ν ρψξνο θηινμελίαο δηαηίζεληαη απν ηνλ πάξνρν ζε κνξθή παθέηνπ, κε πεξηνξηζκνχο, νη 

νπνίνη δελ επεξεάδνπλ ηηο απαηηήζεηο καο. Γηα παξάδεηγκα ην domain name είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα 

subdomain ηνπ βαζηθνχ domain ηνπ host.Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηνρχξσζε domain θαη θαηνρχξσζε ρψξνπ 

θηινμελίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε θάζε πάξνρν θαη ζπλήζσο ππάξρεη άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

 

 

3. Μεηαθοπά project ζηον εξςπηπεηηηη 

 

a. Ονηολογία: 

 

ην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν θηινμελίαο ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο κεζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ φιεο νη ελέξγεηο γηα λα δεκνζηεχζνπκε ηα αξρεία καο ζην 

δηαδίθηπν. 

πγθεθξηκέλα, ζην παθέην πνπ δηαρεηξηδφκαζηε, επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία εσο θαη δχν δηαθνξεηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ. Δθφζνλ δεκηνπξγήζνπκε έζησ κία,δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπκε αξρεία ζηνλ ρψξν πνπ 

έρεη δεζκεπηεί θαη αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθεθξηκέλε δηεχζπλζε. 

Η κεηαθνξά ησλ αξρείσλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ fiemanager πεξηβάιινληνο πνπ πξνζθέξεη ν πάξνρνο. Μέζσ 

ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ αλεβάζακε θαη ηελ νληνινγία καο ζην δηαδίθηπν. Η νληνινγία καο πιένλ είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηεχζπλζεο domain πνπ παξαρσξήζεθε κνλαδηθά απν ηνλ πάξνρν ζε εκάο, θαη ην 

αθξηβεο URL γηα λα "δηαβαζηεί" ε νληνινγία καο είηε απφ εξγαιείν νληνινγηψλ είηε απφ έλαλ browser είλαη ην 

https://000webhost.travelrdftest.com/travelplan.owl. Μεζσ απηήο ηελ δηεχζπλζεο φπσο αλαθέξακε θαη ζην 

θεθάιαην ηέζζεξα, γίλεηαη θαη ε εηζαγσγή ηεο βηβιηνζήθεο ζην Drupal. 

 

 

b. Drupal site: 

 

Γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ Drupal site απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ εμππεξεηεηή, ε δηαδηθαζία είλαη 

ιίγν πην πνιχπινθε θαζψο απαηηνχληαη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ ηνπ Drupal, ψζηε λα 

ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ απαηηεί ν εμππεξεηεηήογηα λα πξνβάιεη ην πεξηερφκελν.Σα ειάρηζηα απηψλ ησλ 

ξπζκίζεσλ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ηεο ζειίδαο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπκε 

ζηνλ mysql server πνπ παξέρεηαη απφ ην παθέην θηινμελίαο. Σν αξρείν ζην νπνίν πξέπεη λα κπνπλ νη 

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο επηθνηλσλίαο ηεο ζειίδαο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη ην settings.php θαη βξίζθεηαη 

ζηελ δηαδξνκή /sites/default/settings. 

 Μέζσ ηνπ phpMyAdmin πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ mysql κπνξεί λα γίλεη ε 

εμαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε κνξθή .sql. ηελ ζπλέρεηα, ην αξρείν απηφ κπνξνχκε εχθνια κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ παξφρνπ λα ην εηζάγνπκε ζηνλ mysq lserver ηνπ εμππεξεηεηή ψζηε ε ηζηνζειίδα λα επηθνηλσλεί κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε βάζε, κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνεγνπκέλσο. 
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