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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (SEMANTIC WEB) [1/2] 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (SEMANTIC WEB) που συναντάται και με τα ονόματα WEB 

3.0 ή Web of Data είναι η επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού μέσω της οποίας δίνεται 

σε κάθε πληροφορία μία καθορισμένη έννοια η οποία επιτρέπει την συνεργασία 

μεταξύ ανθρώπου και ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Berners-Lee et al, 2001). 

Δίνεται η δυνατότητα να συνδέονται δεδομένα από μία πηγή σε μία άλλη πηγή, να 

δημιουργούνται κατά κάποιο τρόπο έννοιες η οποίες είναι «κατανοητές» από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν πιο 

εξειδικευμένες εργασίες εκ μέρους του χρήστη. 

Σύμφωνα με τον Spivack (2007) η γενικότερη ιδέα είναι η μετατροπή του 

παγκοσμίου ιστού από ένα δίκτυο διανομής αρχείων που είναι η τωρινή του 

μορφή, σε ένα δίκτυο διανομής βάσεων δεδομένων. 
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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (SEMANTIC WEB) [2/2] 

 

Tα βασικά αντικείμενα του Παγκοσμίου Ιστού είναι οι ιστοσελίδες 

Tα  βασικά  αντικείμενα  στον  σημασιολογικό  ιστό  είναι  κομμάτια  δεδομένων  

που αποκαλούνται τριπλέτες (triples) και διάφορες καταγραφές αυτών όπως για 

παράδειγμα δένδρα δεδομένων (trees) ή γράφοι (graphs).  

Μπορεί να υπάρξει πλήθος τριπλετών στην ίδια ιστοσελίδα, αλλά μπορούν να 

υπάρξουν και τριπλέτες που βρίσκονται εκτός ιστοσελίδων και προέρχονται 

απευθείας από μία βάση δεδομένων. 
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Oντολογία 

H οντολογία (Ontology) είναι σύμφωνα με τον Gruber (1993) ένας τυπικός και 

σαφής ορισμός μιας κοινής και συμφωνημένης εννοιολογικής μορφοποίησης που 

αφορά σε ένα πεδίο ενδιαφέροντος. 

Αυτή η τυπική αναπαράσταση γνώσης ως ένα σύνολο εννοιών, σχέσεων και 

ιδιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συλλογιστική εξαγωγή συμπερασμάτων 

και για την δομημένη περιγραφή γνώσης ενός πεδίου ενδιαφέροντος. 

Σαφής: πρέπει να περιγράφεται από ακριβή μοντέλα και περιορισμούς.  

Τυπικός: η δυνατότητα της κατανόησης της οντολογίας  από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. 
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Κατηγορίες οντολογιών  

• Οντολογίες πεδίου ορισμού (Domain Ontologies): Οντολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ενός συγκεκριμένου πεδίου, για παράδειγμα 

“Ιατρική”. 

• Οντολογίες μεταδεδομένων (Metadata Ontologies): Παρέχουν ένα 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο που περιγράφει το περιεχόμενο μίας πηγής πληροφοριών 

που βρίσκεται στον παγκόσμιο ιστό. 

• Γενικές ή κοινές οντολογίες (Generic Ontologies): Στοχεύουν στην 

ενσωμάτωση πολύ γενικευμένων γνώσεων σχετικά με τον κόσμο. Παρέχουν ένα 

γενικό πλάνο για αφηρημένες έννοιες όπως ο χρόνος ή ο χώρος. 

• Οντολογίες αναπαράστασης (Representational Ontologies): Αυτό το είδος 

των οντολογιών είναι πολύ γενικευμένο και δεν ασχολείται με κάποιο συγκριμένο 

πεδίο. Στόχος είναι να παρέχει κάποιες οντότητες που χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράσταση δεδομένων χωρίς να καθορίζει τι ακριβώς αναπαριστούν. 
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Χαρακτηριστικά Οντολογιών [1/2] 

 κλάσεις  

 συναρτήσεις 

 στιγμιότυπα  

 αξιώματα 

 σχέσεις 

Κλάση (Class): Είναι έννοιες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πεδίο και είναι 

δομημένες συνήθως με ιεραρχική μορφή. Στην κλάση ανήκει και η υπερκλάση 

(Superclass) καθώς και η υποκλάση (Subclass) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν πιο γενικές και πιο ειδικές έννοιες αντίστοιχα. Για παράδειγμα σε μια 

οντολογία που αφορά μία εταιρία κλάση θα μπορούσε να ήταν ο «εργαζόμενος». 

Σχέσεις (Relations): Καθορίζουν τον τύπο της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο εννοιών. 
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Χαρακτηριστικά Οντολογιών [2/2] 

 

Συναρτήσεις (functions): μια ειδική περίπτωση σχέσης στην οποία το ν-οστό 

στοιχείο της σχέσης προσδιορίζεται μοναδικά από τα ν-1 προηγούμενα στοιχεία. 

Για παράδειγμα η τιμή ενός μεταχειρισμένου οχήματος μπορεί να εκφράζεται σε 

σχέση με την αρχική του τιμή, την ηλικία του και την απόσταση που έχει διανύσει. 

Στιγμιότυπα (instances): Αναπαριστούν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, για 

παράδειγμα ο εργαζόμενος με το όνομα «Γιώργος» είναι ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης «εργαζόμενος». 

Αξιώματα (axioms): αναπαριστούν προτάσεις που ισχύουν πάντα, για παράδειγμα 

ο «Γιώργος» είναι «εργαζόμενος» άρα «λαμβάνει μισθό». 
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Μεταδεδομένα 

Τα μεταδεδομένα (metadata) είναι δεδομένα που δίνουν πληροφορίες για άλλα 

δεδομένα. Eίναι δομημένες πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν, 

υποδεικνύουν και κάνουν ευκολότερη την ανάκτηση μίας πηγής πληροφοριών20. 

O Turner (2002) αναφέρει ότι τα μεταδεδομένα παρέχουν στο χρήστη, είτε αυτός 

είναι άνθρωπος ή μηχανή, τα μέσα να αναγνωρίσουν ότι μία πηγή πληροφοριών 

υπάρχει και πως θα την ανακτήσουν και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. 

Τα μεταδεδομένα συνοψίζουν πληροφορίες για άλλα δεδομένα που δίνουν στο 

χρήστη την ευκολία να τα αναζητήσει ή να τα επεξεργαστεί. Για παράδειγμα για 

ένα αρχείο ο συντάκτης, η ημερομηνία δημιουργίας, η ημερομηνία τροποποίησης 

και το μέγεθος του αρχείου είναι πολύ βασικά μεταδεδομένα. Δίνεται έτσι με αυτά 

τα χαρακτηριστικά η δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει και να φιλτράρει τα 

αρχεία που χρειάζεται. 
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Kατηγορίες Μεταδεδομένων.  

• Περιγραφικά (Descriptive) – Μεταδεδομένα που περιγράφουν το 

περιεχόμενο της πηγής πληροφοριών και χρησιμοποιούνται κυρίως για την εύρεση 

και αναγνώρισή της. Τέτοιες πληροφορίες είναι ο τίτλος, ο δημιουργός, λέξεις 

κλειδιά κ.α. 

• Δομικά (Structural) – Μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν το πώς δομείται μία πηγή πληροφοριών και πως συνδέεται με άλλες 

ώστε να αποτεθούν λογικές μονάδες.Για παράδειγμα με ποια σειρά δομούνται 

σελίδες ώστε να αποτελέσουν το κεφάλαιο ενός βιβλίου. 

• Διοικητικά (Administrative) – Αυτά τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν τη διαχείριση της πηγής πληροφοριών, όπως το ποιος χρήστης 

έχει πρόσβαση ή αν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. 

• Τεχνικά (Technical) – Μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά μίας πηγής πληροφοριών, όπως για 

παράδειγμα τι τύπος αρχείου είναι εικόνας, κειμένου κλπ.  
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Διασυνδεδεμένα Δεδομένα [1/3] 

Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα25 (Linked data) είναι ένας τρόπος να 

χρησιμοποιήσουμε τον παγκόσμιο ιστό ώστε να δημιουργήσουμε συνδέσεις 

ανάμεσα σε δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Αυτή η διασύνδεση μπορεί να 

ποικίλει και να αφορά δεδομένα που υπάρχουν είτε σε βάσεις δεδομένων 

οργανισμών σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες ή σε δεδομένα που 

βρίσκονται στον ίδιο οργανισμό αλλά δεν είχαν καμία αλληλεπίδραση - σε επίπεδο 

δεδομένων - μεταξύ τους. 

Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα αφορούν στην δημοσίευση πληροφοριών στον 

παγκόσμιο ιστό με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι «κατανοητά» από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το νόημά τους να έχει προσδιοριστεί και να είναι 

αμφίδρομα συνδεδεμένα με άλλα δεδομένα. 
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Διασυνδεδεμένα Δεδομένα [2/3] 

 

Ενώ στον παγκόσμιο ιστό οι βασικοί τύποι δεδομένων είναι αρχεία σε HTML 

((HyperText Markup Language) που συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους, 

τα διασυνδεδεμένα δεδομένα χρησιμοποιούν προτάσεις σε γλώσσα RDF (Resource 

Description Framework). Μέσω της RDF δημιουργούνται προτάσεις που 

περιγράφουν τη σύνδεση ανάμεσα στις διάφορες οντότητες που υπάρχουν στον 

κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο περιγράφεται σημασιολογικά η σύνδεση μεταξύ 

των δεδομένων του παγκοσμίου ιστού.  

Οι βασικές αρχές των συνδεδεμένων δεδομένων είναι η χρησιμοποίηση μοντέλων 

RDF για τη δημοσίευση καλά δομημένων δεδομένων στον Ιστό και η 

χρησιμοποίηση συνδέσμων για την διασύνδεση δεδομένων που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές. 
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Διασυνδεδεμένα Δεδομένα [3/3] 

Ο Berners-Lee καθόρισε τους κανόνες με τους οποίους θα δημοσιεύονται τα 

δεδομένα στον Ιστό ώστε να αποτελούν μέρος μίας μοναδικής παγκόσμιας 

αποθήκης δεδομένων. Οι κανόνες είναι οι εξής: 

• Η χρησιμοποίηση URI ως ονόματα για την περιγραφή μίας οντότητας. 

• Χρησιμοποίηση   των   HTTP   URI   ώστε   οι   χρήστες   να   μπορούν   να 

αναζητήσουν τα ονόματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Όταν κάποιος αναζητά ένα URI, να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα πρότυπα RDF (Resource Description Framework) και SPARQL 

(γλώσσα διατύπωσης ερωτημάτων στο σημασιολογικό ιστό). 

• Συμπερίληψη συνδέσμων σε πολλά URI ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση 

και ανακάλυψη περισσότερων αντικειμένων. 
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Νέφος διασυνδεδεμένων δεδομένων 
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URL - URI – URN [1/4] 

URL (Uniform Resource Locator), URI (Uniform Resource Identifier), και URN 

(Uniform Resource Namespace): 

• Σύμφωνα με τους Berners-Lee et al (2006) ένα URI είναι μία συμπαγής 

ακολουθία χαρακτήρων που προσδιορίζει έναν πόρο που βρίσκεται στον 

παγκόσμιο ιστό. 

• Το URL είναι κατά μία έννοια ένα URI που δεν χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει έναν πόρο του παγκοσμίου ιστού, αλλά προσδιορίζει τον τρόπο που 

θα ανακτηθεί αυτός ο πόρος καθορίζοντας τον μηχανισμό που θα χρησιμοποιηθεί 

ώστε να επιτευχθεί αυτό, καθώς και την διεύθυνση του δικτύου στην οποία 

βρίσκεται. 
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URL - URI – URN [2/4] 

• Το URN είναι ένα URI που αναγνωρίζει το όνομα ενός συγκεκριμένου πόρου 

μέσα σε έναν χώρο ονομάτων (namespace). Το URN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να αναφερθούμε σε έναν πόρο χωρίς να αναφέρουμε σε ποια τοποθεσία βρίσκεται 

ή με ποιον τρόπο θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτόν. Τα URN έχουν ένα 

συγκεκριμένο τρόπο σύνταξης που αποτελείται από φράσεις που περικλείονται σε 

εισαγωγικά και φαίνεται παρακάτω: 

< URN >::= "urn:" < NID > ":" < NSS > 

Όπου NID είναι ένας προσδιοριστής του χώρου ονομάτων (Namespace Identifier) 

και NSS μία μεταβλητή τύπου String που καθορίζει το συγκεκριμένο Namespace. 
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URL - URI – URN [3/4] 

 

Το URI είναι:  http://publications/posts/article.html#index  

Το κομμάτι που αποτελεί το URL της διεύθυνσης αυτής είναι: 

http://publications/posts/article.html  

Το κομμάτι που αποτελεί το URN είναι: publications/posts/article.html#index 

  

http://publications/posts/article.html#index
http://publications/posts/article.html
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URL - URI – URN [4/4] 

 

• Κάθε URL είναι ένα URI. 

• Κάθε URN είναι ένα URI. 

• Η σχέση των URL είναι ένα URI δεν είναι αμφίδρομη, δηλαδή Κάθε URL είναι 

ένα URI, αλλά κάθε URI δεν είναι πάντα ένα URL. 

• Μία URL περιλαμβάνει πάντα ένα μηχανισμό πρόσβασης  (access 

mechanism), για παράδειγμα HTTP (HyperText Transfer Protocol) ή FTP (File 

Transfer Protocol)   
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Εισαγωγή στη γλώσσα RDF 

Η γλώσσα RDF (Resource Description Framework) είναι μία γλώσσα 

αναπαράστασης στο Σημασιολογικό Ιστό. Είναι ένα πλαίσιο περιγραφής πόρων 

που μπορεί να περιγράψει οποιονδήποτε πόρο. Ο πόρος πρέπει να καθορίζεται 

από κάποιο είδος δείκτη (pointer), μία αναφορά σε ένα αντικείμενο (object) ή απλά 

μία λεκτική τιμή (literal value). Η περιγραφή γίνεται με τον ορισμό σχέσεων μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων πόρων. 

Το πλαίσιο  (Framework) περιγραφής της RDF είναι ένας συνδυασμός 

πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως για παράδειγμα 

HTTP ή XML και ενός τυπικά καθορισμένου μοντέλου βασισμένο στο 

σημασιολογικό ιστό που ορίζει τις επιτρεπόμενες σχέσεις που μπορούν να 

σχηματιστούν μεταξύ αντικειμένων. 

Η ιδέα δηλαδή στην οποία βασίζεται η RDF είναι η χρησιμοποίηση της για την 

περιγραφή μίας οντότητας σχηματίζοντας δηλώσεις για τις ιδιότητές της. 
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Βασικά στοιχεία της RDF [1/2] 

Τα βασικά στοιχεία της RDF είναι οι πόροι (resources), οι ιδιότητες (properties), οι 

προτάσεις (statements) και οι γράφοι(graphs).  

Ο πόρος είναι το ζητούμενο της περιγραφής και μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως 

για παράδειγμα συγγραφέας, βιβλίο, άρθρο. Κάθε πόρος διαθέτει ένα URI το οποίο 

το καθορίζει μοναδικά ώστε να μην συγχέεται με άλλους πόρους. 

Οι ιδιότητες είναι ένα είδος πόρου, που περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ άλλων 

πόρων, για παράδειγμα “γράφτηκε από” ή “βρίσκεται σε”. Επειδή οι ιδιότητες 

είναι ένα είδος πόρου διαθέτουν και αυτές ένα μοναδικό URI. 

Οι προτάσεις ή ολοκληρωμένες τριπλέτες (complete triples) είναι το βασικότερο 

στοιχείο στην RDF και χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουμε ισχυρισμούς για 

έναν πόρο. Οι προτάσεις ή τριπλέτες πρέπει πάντα να αποτελούνται από την 

οντότητα που περιγράφεται, τις ιδιότητες της οντότητας που περιγράφεται και μία 

τιμή των ιδιοτήτων που περιγράφονται.  
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Βασικά στοιχεία της RDF [2/2] 

Οι προτάσεις ή τριπλέτες πρέπει να περιλαμβάνουν ένα υποκείμενο, ένα 

κατηγόρημα και ένα αντικείμενο. Το υποκείμενο σε μία πρόταση πρέπει πάντοτε 

να είναι ένας πόρος, ενώ το αντικείμενο μπορεί να είναι ένας πόρος ή ένα λεκτικό 

(literal). Τα  λεκτικά  παίρνουν  κάποιες  συγκεκριμένες  τιμές  δεδομένων  για  

παράδειγμα  ένα αλφαριθμητικό (string) ή έναν ακέραιο αριθμό (integer). 

Οι γράφοι μας βοηθούν να αναπαραστήσουμε μία πρόταση γραφικά μέσω 

κόμβων (nodes) και ακμών (arcs) που περιέχουν ταμπέλες (labels). Οι ακμές σε μία 

πρόταση (statement) έχουν πάντα κατεύθυνση από το υποκείμενο στο αντικείμενο 

ενώ η ταμπέλα   της   ακμής   δηλώνει   το   κατηγόρημα. 
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RDF Schema 

Η RDF Schema (RDFS) αποτελεί την επέκταση της RDF και χρησιμοποιείται ως μία 

γλώσσα λεξιλογίων της. Η RDF Schema χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι 

περιγράφουμε συγκεκριμένες κλάσεις (class) πόρων και ότι θα χρησιμοποιήσουμε 

συγκεκριμένες ιδιότητες για την περιγραφή αυτών των πόρων. Παρέχει τις 

μεθόδους για να εκφράσουμε συγκεκριμένες δηλώσεις που να αφορούν πόρους, 

χρησιμοποιώντας ιδιότητες στις οποίες έχουν δοθεί ονόματα και τιμές. Δηλαδή 

παρέχει ένα καθορισμένο σύστημα τύπων για την RDF. Τα σύνολα της RDF Schema 

παρέχονται στη μορφή RDF λεξιλογίου, ως ένα σύνολο προκαθορισμένων πόρων 

που ο καθένας έχει ένα προκαθορισμένο νόημα.  

Οι πόροι για το λεξιλόγιο της RDF Schema παρέχονται από των χώρο ονομάτων 

https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Κλάσεις  

• rdfs:Resource: Η συγκεκριμένη κλάση περιλαμβάνει όλες τις οντότητες που 

περιγράφονται από RDF, δηλαδή όλους τους πόρους. Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις 

αποτελούν υποκλάσεις της κλάσης αυτής. 

• rdfs:Class: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλους τους πόρους που είναι 

κλάσεις της RDF. 

• rdfs:Literal: Είναι η κλάση που περιλαμβάνει όλες τις λεκτικές τιμές όπως 

αλφαριθμητικά (strings) ή ακέραιους αριθμούς (integers). 

• rdfs:Datatype: Είναι η κλάση που περιλαμβάνει όλους τους τύπους 

δεδομένων72 (datatypes). Είναι Στιγμιότυπο και υποκλάση της κλάσης rdfs:Class. 

Κάθε στιγμιότυπο της rdfs:Datatype είναι και υποκλάση της rdfs:Literal. 

• rdf:Property: Είναι οι κλάση όλων των RDF ιδιοτήτων και αποτελεί 

στιγμιότυπο της κλάσης  rdfs:Class 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Ιδιότητες [1/2] 

• rdfs:range: Είναι ένα στιγμιότυπο της rdf:Property και χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει ότι οι τιμές μίας ιδιότητας Χ, είναι στιγμιότυπα κάποιων κλάσεων. Έστω 

ότι έχουμε την ολοκληρωμένη πρόταση (statement) με υποκείμενο το «Χ»,  

κατηγόρημα  την  rdfs:range  και  αντικείμενο  το  «Ζ».  Τότε  η  κλάσηrdf:Property 

έχει ως στιγμιότυπο το Χ, η κλάση rdfs:Class έχει στιγμιότυπο το «Ζ»  και  οι  πόροι  

που  αντιστοιχούν  στα  αντικείμενα  της  προηγούμενης πρότασης πρέπει να είναι 

στιγμιότυπα της κλάσης «Ζ». 

• rdf:type: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος πόρος είναι 

στιγμιότυπο κάποιας κλάσης. Επίσης η rdf:type είναι στιγμιότυπο της rdf:Property. 

• rdfs:subClassOf: Η συγκεκριμένη ιδιότητα χρησιμοποιείται στη δήλωση που 

περιγράφει ότι τα στιγμιότυπα μίας κλάσης, είναι και στιγμιότυπα μίας άλλης 

κλάσης. Η ίδια η κλάση είναι στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Ιδιότητες [2/2] 

• rdfs:subPropertyOf: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι όλοι οι πόροι που 

σχετίζονται με μία ιδιότητα, σχετίζονται και με μία άλλη ιδιότητα. Η 

rdfs:subPropertyOf είναι στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property. 

• rdfs:domain: Η συγκεκριμένη κλάση είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

rdf:Property, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι αν σε κάποιο πόρο έχει δοθεί 

μία ιδιότητα, τότε ο πόρος αυτός είναι στιγμιότυπο μίας ή περισσοτέρων κλάσεων. 

• rdfs:label: Η κλάση αυτή είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να παρέχει μία εύκολα αναγνώσιμη για τον 

άνθρωπο εκδοχή του ονόματος ενός πόρου. Μία ολοκληρωμένη πρόταση της 

μορφής Χ rdfs:label Z δηλώνει ότι το Ζ είναι μία ευανάγνωστη για  τον άνθρωπο 

ταμπέλα που περιγράφει τον πόρο Χ. 

• rdfs:comment: Παρέχει μία ευανάγνωστη για τον άνθρωπο περιγραφή ενός 

πόρου και είναι στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property. Μία ολοκληρωμένη πρόταση 

της μορφής Χ rdfs:comment Ζ, δηλώνει ότι το Ζ είναι μία ευανάγνωστη περιγραφή 

για τον πόρο Χ. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Δοχεία RDF (RDF Containers) [1/2] 

Τα δοχεία RDF (RDF Containers) είναι πόροι που χρησιμοποιούνται για να 

αναπαραστήσουν συλλογές. Ο ίδιος πόρος μπορεί να κάνει την εμφάνισή του σε 

ένα δοχείο περισσότερο από μία φορά. 

• rdfs:Container: Η Συγκεκριμένη κλάση είναι υπερκλάση όλων των container 

classes rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt. Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του 

συνόλου των συλλογών - ομάδων πόρων που μπορούν να εμφανιστούν στην RDF. 

• rdf:Bag: Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα αυτή η κλάση είναι υποκλάση της 

rdfs:Container. Η χρήση της αφορά κυρίως την υπόδειξη στον χρήστη ότι τα μέλη 

που βρίσκονται στο συγκεκριμένο container είναι μη διατεταγμένα. 

• rdf:Seq: Επίσης υποκλάση της κλάσης rdfs:Container με αντίστροφη 

λειτουργία από την rdf:Bag, χρησιμοποιείται για να δείξει τη σημαντικότητα και την 

διάταξη των μελών ενός container στον χρήστη. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Δοχεία RDF (RDF Containers) [2/2] 

• rdf:Alt: Ακόμη μία υποκλάση της κλάσης rdfs:Container. Χρησιμοποιείται για 

να υποδείξει στο χρήστη ότι τα μέλη του συγκεκριμένου δοχείου αποτελούν ένα 

σύνολο εναλλακτικών επιλογών. Το υποκείμενο που αναπαριστά ολόκληρη την 

ομάδα μπορεί να είναι ένας κενός κόμβος ή ένας πόρος. Τα μέλη της ομάδας είναι 

τα αντικείμενα κατηγορημάτων με ονόματα rdf:_1, rdf:_2, rdf:_3…rdf_n. 

• rdfs:ContainerMembershipProperty: Αυτή η κλάση έχει στιγμιότυπα τις 

ιδιότητες rdf:_1, rdf:_2, rdf:_3…rdf_n που δηλώνουν ότι ένας πόρος είναι μέλος 

ενός container και είναι υποκλάση της rdf:Property. 

• rdfs:member: Είναι ένα στιγμιότυπο της rdf:Property,  που  είναι  μία  υπερ- 

ιδιότητα όλων των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στην κλάση 

rdfs:ContainerMembershipProperty. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Συλλογές RDF (RDF Collections) 

Στα RDF Containers δεν ορίζεται πόσα μέλη μπορεί να περιλαμβάνει κάθε ομάδα, 

οι κλάσεις των RDF Συλλογών καθορίζουν μία κλειστή ομάδα, δηλαδή μία ομάδα 

με συγκεκριμένο αριθμό μελών. Παρακάτω αναλύονται οι κλάσεις. 

• rdf:List: Είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdfs:Class που χρησιμοποιείται στη 

δημιουργία περιγραφών για οποιαδήποτε ομάδα έχει την δομή μίας λίστας. 

• rdf:first: Είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property που έχει παρόμοια 

χρήση με την rdf:List χρησιμοποιείται δηλαδή για την κατασκευή μίας λίστας. 

• rdf:rest: Είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property με παρόμοια με της 

δύο προηγούμενες κλάσεις λειτουργία. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Λεξιλόγιο Υποστασιοποίησης (Reification Vocabulary) 

Είναι ένα προκαθορισμένο λεξιλόγιο για τη δημιουργία προτάσεων στην RDF. 

• rdf:Statement: Είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdfs:Class και 

χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει την κλάση των RDF προτάσεων. 

• rdf:subject: Είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property που 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει το υποκείμενο σε μία RDF πρόταση. 

• rdf:predicate: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει το κατηγόρημα σε μία RDF 

πρόταση και είναι στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property. 

• rdf:object:  Χρησιμοποιείται  για  να  δηλώσει   το  αντικείμενο  μίας  RDF 

πρότασης και είναι στιγμιότυπο της κλάσης rdf:Property. 
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Λεξιλόγιο RDF και RDFS. Βοηθητικές Ιδιότητες (Utility Properties) 

Κάποιες βοηθητικές Ιδιότητες που ορίζονται από τον χώρο ονομάτων του RDF: 

• rdfs:seeAlso: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν πόρο που παρέχει 

πληροφορία για τον περιγραφόμενο πόρο. 

• rdfs:isDefinedBy: Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το χώρο 

ονοματοδοσίας κάποιου πόρου. 

• rdf:value: Είναι μία βοηθητική ιδιότητα που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

την κυρίαρχη τιμή μίας άλλης ιδιότητας, όταν η τιμή της ιδιότητας είναι κάποιος 

πόρος 
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Turtle (Terse RDF Triple Language) [1/2] 

Η Turtle είναι ακόμη μία μορφή συντακτικού κωδικοποίησης της RDF. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Turtle είναι ότι προσφέρει αρκετά πιο ευανάγνωστο 

συντακτικό για το ανθρώπινο μάτι. Η Turtle χρησιμοποιεί μία απλή μορφή για να 

δηλώσει μία ολοκληρωμένη πρόταση. Κάθε πρόταση, δηλαδή το υποκείμενο, το 

αντικείμενο και το κατηγόρημα βρίσκονται στην ίδια γραμμή και χωρίζονται με 

κενά (spaces) ενώ το τέλος της πρότασης σημειώνεται με μία τελεία. Για 

παράδειγμα: people:George foaf: knows people: Anna. 

Στην Turtle η χρήση του ερωτηματικού γίνεται για να δηλώσει ότι τα επόμενα δύο 

στοιχεία που θα ακολουθήσουν είναι αντίστοιχα κατηγόρημα και αντικείμενο στο 

υποκείμενο που προηγείται. Η χρήση του κόμματος υποδηλώνει ότι το στοιχείο 

που ακολουθεί είναι ένα αντικείμενο σε μία πρόταση που έχει ίδιο υποκείμενο και 

κατηγόρημα με την προηγούμενη πρόταση.  
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Turtle (Terse RDF Triple Language) [2/2] 

Για παράδειγμα: 

people:Thanasis foaf: knows people: Dimitris, people: Giorgos, people: Maria. 

Οι πόροι στην Turtle περιγράφονται με δύο τρόπους, είτε με ολοκληρωμένα URI 

που εσωκλείονται σε μορφή ετικέτας δηλαδή < URI >, ή με κάποια καθορισμένα 

prefix. Για παράδειγμα: 

@prefix rdf: < http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

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

<http://xmlns.com/foaf/people/Thanasis> foaf: surname: “Moulas” ; foaf: knows 

[foaf: people “http://xmlns.com/foaf/people/Dimitris” ; foaf: Surname “Moulas”] 

 

 

 

http://xmlns.com/foaf/0.1/
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N – Triples [1/2] 

Το N – Triples αποτελεί συντακτικό της RDF το οποίο είναι υποσύνολο του 

συντακτικού Turtle. Είναι ένα συντακτικό το οποίο είναι πολύ περιορισμένο, πολύ 

συγκεκριμένο και πολύ καλά δομημένο και βασίζεται σε απλό κείμενο, γεγονός 

που την καθιστά ιδιαίτερα ευανάγνωστη από προγράμματα.  

Η διαφορά του συντακτικού N – Triples με το συντακτικό Turtle, είναι ότι δεν 

χρησιμοποιεί prefixes, δηλαδή ολόκληρο το URI κάθε πόρου χρησιμοποιείται για 

να διατυπωθεί μία πρόταση.  

Κάθε γραμμή στην N – Triples αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση και περιέχει 

το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγόρημα χωρισμένα με κενά. Το τέλος 

κάθε πρότασης σημειώνεται με μία τελεία. Τα υποκείμενα μπορούν να έχουν την 

μορφή ενός URI ή ενός κενού κόμβου (Blank Node). Τα αντικείμενα μπορούν να 

είναι ένα URI, ένας κενός κόμβος ή μία λεκτική τιμή.  
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N – Triples [2/2] 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα απεικονίζονται μία ολοκληρωμένη πρόταση σε μορφή     

N – Triples. 

<http://www.semanticwebdocuments.com/thesis#Semantic_Web_Annotation> 

<http://www. semanticwebdocuments.com/thesis#author> 

<http://xmlns.com/foaf/people/Georgios>. 
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Η γλώσσα OWL (Web Ontology Language) 

 

Η γλώσσα OWL (Web Ontology Language) είναι μία γλώσσα οντολογιών που 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της γνώσης. Βασίζεται στις γλώσσες RDF 

και RDF Schema χρησιμοποιείται για να τις επεκτείνει προσθέτοντας κάποιους 

επιπλέον συντακτικούς όρους. Οι επιπλέον αυτοί συντακτικοί όροι περιγράφουν 

στοιχεία που ονομάζονται κλάσεις (classes), τα χαρακτηριστικά αυτών των 

κλάσεων καθώς και τις σχέσεις που σχηματίζονται μεταξύ κλάσεων ή μεταξύ 

στιγμιότυπων (instances). 
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Οι τύποι της OWL [1/3] 

Η γλώσσα OWL αποτελείται στην ουσία από τρία υποσύνολα, ανάλογα με την 

εκφραστικότητα που μπορεί να προσφέρει το καθένα, τις OWL Lite, OWL DL και 

OWL Full. Οι τρείς αυτές γλώσσες υποσύνολα της OWL επιτρέπουν την περιγραφή 

κλάσεων, ιδιοτήτων και στιγμιοτύπων αλλά διαφέρουν στο ότι οι λιγότερο 

εκφραστικές που είναι οι OWL Lite  και OWL DL έχουν περιορισμούς στον τρόπο 

που δηλώνονται οι προτάσεις. 
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Οι τύποι της OWL [2/3] 

• OWL Lite: Η γλώσσα αυτή απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν την OWL για την περιγραφή γνώσης σε εφαρμογές που δεν 

έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε εκφραστικές δυνατότητες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα 

ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων 

τα οποία αναμένεται να λειτουργούν ταχύτερα από εργαλεία τα οποία υλοποιούν 

περισσότερο εκφραστικές γλώσσες. Μιλώντας με όρους  Περιγραφικών Λογικών 

θα λέγαμε ότι η γλώσσα παρέχει την ίδια εκφραστική δυνατότητα με τη γλώσσα 

SHIF(D). 

• OWL DL: Η γλώσσα αυτή δίνει τη μέγιστη εκφραστική δυνατότητα που 

προσφέρεται από τη γλώσσα OWL χωρίς όμως να χάνονται οι καλές υπολογιστικές 

ιδιότητές της. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα αυτή, σε αντίθεση με την τελευταία 

υπογλώσσα της OWL, είναι αποφασίσιμη (decidable). Συγκριτικά με τις ΠΛ, η OWL 

DL παρέχει την ίδια εκφραστική δυνατότητα με τη γλώσσα SHOIN(D). 
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Οι τύποι της OWL [3/3] 

• OWL Full: Η γλώσσα αυτή προσφέρει το ίδιο λεξιλόγιο με τη γλώσσα OWL DL. 

Επιπρόσθετα όμως παρέχει τη συντακτική ελευθερία και τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας RDF και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα μετα-μοντελοποίησης. Η 

γλώσσα αυτή είναι εμφανώς μη-αποφασίσιμη (undecidable). 
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OWL. Κλάσεις 

Στην OWL μπορούμε να δηλώσουμε συγκεκριμένα ότι ένας πόρος είναι μία κλάση 

χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο owl:Class και δηλώνοντας ότι rdf:type owl:Class. 

Όπως και στην RDF έτσι και στην OWL η κλάση ονοματίζεται με ένα ουσιαστικό, 

χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα για το πρώτο γράμμα της λέξης και στην 

αρχή κάθε μίας λέξης σε περίπτωση που το όνομα αποτελείται από πολλές λέξεις 

μαζί. Για παράδειγμα δύο κλάσεις θα μπορούσαν να είναι: 

<owl:Classrdf:ID=”Person” /> 

<owl:Class rdf:ID=”PostGraduateStudent” /> 

Xρησιμοποιείται ένα στοιχείο rdf:ID ως αναγνωριστικό της κλάσης. Τα πλήρη URI 

που αντιστοιχούν στα ονόματα των πόρων καθορίζονται με βάση το base URI της 

οντολογίας. Για να προσδώσουμε επιπλέον χαρακτηριστικά σε μία κλάση στην 

OWL, χρησιμοποιούνται ιδιότητες από το συντακτικό της RDF που αναφέρθηκε 

στην αρχή της ενότητας. Για παράδειγμα η ιδιότητα rdfs:subClassOf  

χρησιμοποιείται για να συσχετίσει την κλάση με πιο γενικές κλάσεις. 
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OWL. Ιδιότητες [1/2] 

Δύο είδη ιδιοτήτων:  

Ιδιότητα αντικειμένου (object property): περιγράφουν συσχετίσεις μεταξύ ενός 

ζεύγους πόρων  

Ιδιότητα τύπου δεδομένων (datatype property): περιγράφουν συσχετίσεις μεταξύ 

ενός πόρου και μίας τιμής κάποιου τύπου δεδομένων.  

Οι ιδιότητες ονοματίζονται χρησιμοποιώντας πεζούς χαρακτήρες για το πρώτο 

γράμμα τις λέξης. Για παράδειγμα μία πρόταση που περιέχει ένα κατηγόρημα 

rdfs:subPropertyOf υποδηλώνει ότι κάθε ζεύγος υποκειμένου – αντικειμένου που 

χρησιμοποιεί μία ιδιότητα του υποκειμένου, μπορεί να χρησιμοποιεί και την 

ιδιότητα του αντικειμένου.  

  



Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2016-2017 40 

OWL. Ιδιότητες [2/2] 

Δύο ακόμη στοιχεία που χρησιμοποιεί η OWL από την RDF για την περιγραφή των 

ιδιοτήτων είναι τα rdfs:domain και rdfs:range που περιγράφουν το πεδίο ορισμού 

και το εύρος τιμών αντίστοιχα.  

Η ιδιότητα rdfs:domain υποδηλώνει ότι κάθε υποκείμενο, οποιασδήποτε 

ολοκληρωμένης πρότασης που χρησιμοποιεί μία ιδιότητα, είναι και μέλος της 

κλάσης που καθορίζει η ιδιότητα αυτή.  

Η ιδιότητα rdfs:range υποδηλώνει ότι κάθε αντικείμενο, οποιασδήποτε 

ολοκληρωμένης πρότασης που περιγράφεται από μία ιδιότητα, είναι μέλος της 

κλάσης ή του τύπου δεδομένων που περιγράφει η ιδιότητα αυτή. 
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OWL. Στιγμιότυπα 

Τα στιγμιότυπα στην OWL μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους ή να είναι δύο 

εντελώς διαφορετικές οντότητες.  

Να σημειωθεί ότι στην OWL χρησιμοποιείται ένα είδος στιγμιοτύπου το Individual. 

Τα Individuals είναι στιγμιότυπα κλάσεων και ιδιοτήτων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν οι συσχετίσεις ενός ατόμου με κάποιο 

άλλο. 

Για παράδειγμα έστω ένα Individual με το όνομα George που περιγράφεται ως 

στιγμιότυπο της κλάσης Person, η ιδιότητα hasFriend μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να συσχετίσει το Individual George στο Individual Eva. 
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OWL. Λεξιλόγιο [1/5] 

Tο λεξιλόγιο στην OWL σύμφωνα με το World Wide Web Consortium (W3C). 

Το συντακτικό αυτό αφορά στην έκδοση OWL Lite και περιλαμβάνεται τόσο στην 

έκδοση OWL DL όσο και στην OWL Full. Η διαφορά των δύο προαναφερθέντων 

εκδόσεων ως προς τον τρόπο σύνταξης είναι ότι χρησιμοποιούν κάποια επιπλέον 

στοιχεία σε σχέση με την OWL Lite  
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WL. Λεξιλόγιο [2/5] 

Αναπαράσταση Ισότητας – Ανισότητας 

Δηλώσεις ισότητας και ανισότητας μεταξύ κλάσεων, ιδιοτήτων και individuals. 

• owl:equivalentClass: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ισότητα μεταξύ 

κλάσεων.  

Οι ισότιμες κλάσεις έχουν τα ίδια στιγμιότυπα. Η ισότητα αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για να παραχθούν συνώνυμες κλάσεις. Κάθε Individual που 

είναι στιγμιότυπο μίας κλάσης Α είναι και στιγμιότυπο της κλάσης Β εφόσον οι δύο 

κλάσεις είναι ισότιμες. 

• owl:equivalentProperty: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δύο προτάσεις 

είναι ισότιμες. Οι ισότιμες ιδιότητες συσχετίζουν ένα Individual σε ένα άλλο σύνολο 

Individuals.  

• owl:sameAs: Δηλώνει ότι δύο Individuals είναι το ίδιο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δώσουμε στο ίδιο Individual έναν αριθμό διαφορετικών 

ονομάτων. 



Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής 2016-2017 44 

 

WL. Λεξιλόγιο [3/5] 

Χαρακτηριστικά Ιδιοτήτων (παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τις 

τιμές τους. 

• owl:inverseOf: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μία ιδιότητα ορίζεται ως 

αντίστροφη μίας άλλης ιδιότητας. 

• owl:TransitiveProperty: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία μεταβατική 

ιδιότητα. 

• owl:SymmetricProperty: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει δύο συμμετρικές 

ιδιότητες 

• owl:FunctionalProperty: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μία ιδιότητα έχει 

μία μοναδική τιμή. Αποτελεί μία συντόμευση για να δηλώσουμε ότι η πληθικότητα 

μίας ιδιότητας μπορεί να παίρνει τιμές 0 και 1. 
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WL. Λεξιλόγιο [4/5] 

Περιορισμοί Ιδιοτήτων 

Στην OWL μπορούμε να θέσουμε κάποιους περιορισμούς για τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούν α χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες από τις κλάσεις και τα 

στιγμιότυπα. Αυτοί οι περιορισμοί χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο 

owl:Restriction και το στοιχείο owl:onProperty υποδεικνύει ποια ιδιότητα 

υπόκειται σε περιορισμούς. 

• owl:allValuesFrom: Ο συγκεκριμένος περιορισμός δηλώνεται σε μία ιδιότητα 

και αφορά σε μία συγκεκριμένη κλάση, υποδηλώνει ότι μία ιδιότητα έχει έναν 

συγκεκριμένο περιορισμό που αφορά μόνο στην κλάση αυτή. 

• owl:someValuesFrom: Αυτός ο περιορισμός αφορά σε μία ιδιότητα σε σχέση 

με μία κλάση. Μία συγκεκριμένη κλάση μπορεί να θέτει έναν περιορισμό σε μία 

ιδιότητα,  ότι  τουλάχιστον  μία  τιμή  της  ιδιότητας  είναι  ενός  συγκεκριμένου 

τύπου, για παράδειγμα ένας αριθμός. 
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WL. Λεξιλόγιο [5/5] 

Περιορισμοί στην πληθικότητα (Ο περιορισμός της πληθικότητας στην OWL 

καθορίζει το εύρος των τιμών που μπορεί να έχει μία ιδιότητα για μία κλάση).  

• owl:minCardinality: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ελάχιστη 

πληθικότητα που μπορεί να έχει μία ιδιότητα σε σχέση με μία κλάση. Αν για 

παράδειγμα η πληθικότητα που έχει μία ιδιότητα για μία κλάση Α είναι 1 τότε η 

ιδιότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία τιμή για όλα τα στιγμιότυπα της κλάσης 

Α. 

• owl:maxCardinality: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη μέγιστη πληθικότητα 

για μία ιδιότητα σε σχέση με μία κλάση. Αν για παράδειγμα η μεγίστη πληθικότητα 

για μία ιδιότητα που αφορά σε μία κλάση Α είναι 1 τότε κάθε στιγμιότυπο της 

κλάσης αυτής θα συσχετίζεται το ανώτερο σε ένα Individual μέσω της ιδιότητας 

αυτής 

• owl:cardinality: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μία ιδιότητα μίας κλάσης 

μπορεί να έχει ταυτόχρονα μεγίστη και ελάχιστη πληθικότητα 0 ή μέγιστη και 

ελάχιστη πληθικότητα 1. 
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Επιπλέον λεξιλόγιο για τις OWL DL όσο και στην OWL Full 

• owl:hasValue: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μία ιδιότητα απαιτείται να 

έχει ένα συγκεκριμένο Individual ως τιμή. 

• owl:disjointWith:  Χρησιμοποιείται  για  να  διαχωρίσει  δύο  κλάσεις  όταν  

ένα Individual  είναι στιγμιότυπο και στις δυο. 

• owl:unionOf:, owl:complementOf:, owl:intersectionOf: Χρησιμοποιούνται  

για να δηλώσουν μία σειρά από αφηρημένους περιορισμούς 

• owl:minCardinality, owl:maxCardinality, owl:cardinality: Όπως αναλύθηκε και 

προηγούμενα αφορούν στην πληθικότητα, με τη διαφορά ότι στη OWL Full δίνεται 

η δυνατότητα για ορισμό πληθικότητας με ακέραιους, θετικούς αριθμούς πέραν 

του μηδέν και ένα. 
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BIBO (Bibliographic Ontology) [1/2] 
Η οντολογία BIBO περιγράφει βιβλιογραφικές οντότητες στο σημασιολογικό ιστό σε γλώσσα 

RDF. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους ρόλους όπως η ταξινόμηση εγγράφων, η 

περιγραφή βιβλιογραφικών αναφορών και γενικότερα στην περιγραφή οποιοδήποτε 

έγγραφου σε γλώσσα RDF. Η δημιουργία της ξεκίνησε από τους Frédércick Giasson και Bruce 

D'Arcus σε μία προσπάθεια να περιγράψουν και να συσχετίσουν βιβλιογραφικές αναφορές 

χρησιμοποιώντας την γλώσσα RDF. O χώρος ονομάτων της οντολογίας BIBO είναι το URI 

'http://purl.org/ontology/bibo/'. Ένα χαρακτηριστικό της BIBO είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί 

με άλλες οντολογίες του σημασιολογικού ιστού όπως η Dublin Core και η FOAF. Παρακάτω 

ακολουθούν οι κλάσεις και οι ιδιότητες που περιλαμβάνει η οντολογία BIBO. 

• Κλάσεις: Book, Document, Article, AudioVisualDocument, Thesis, Series, 

AudioDocument, Image, Manuscript, Map, Conference, Collection, Collection, Slideshow, 

AcademicArticle, Proceedings, DocumentStatus, MultiVolumeBook, Patent, Website, 

Periodical, Periodic Statuteal, BookSection, Report, Event, Film, Issue, LegalDecision, Slide, Bill, 

Chapter, Code, Journal, DocumentPart, LegalDocument, Legislation, Letter, Magazine, 

Magazine, CourtReporter, CourtReporter, LegalCaseDocument, Quote, Standard, Workshop, 

Excerpt, Interview, Manual, CollectedDocument,CollectedDocument, CollectedDocument, 

PersonalCommunicationDocument, ReferenceSource, ThesisDegree, PersonalCommunication. 
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BIBO (Bibliographic Ontology) [2/2] 
 

• Ιδιότητες: Issue, presentedAt, editorList, uri, contributorList, isbn10, pageEnd, pageStart, 

suffixName, degree, isbn, authorList, volume, edition, abstract, issn, identifier, editor, eissn, 

lccn, number, pages, annotates, content, interviewee, locator, producer, asin, chapter, coden, 

affirmedBy, citedBy, doi, eanucc13, numPages, pmid, presents, translationOf, upc, court, 

distributor, interviewer, issuer, performer, prefixName, reversedBy, shortTitle, transcriptOf, 

translator, cites, gtin14, director, handle, numVolumes, organizer, owner, reproducedIn, 

section, shortDescription, sici, subsequentLegalDecision. 

 

H κλάση Document περιγράφει ένα οποιοδήποτε έγγραφο και είναι υπερκλάση στις κλάσεις 

Book, Article, Thesis που περιγράφουν ένα βιβλίο, ένα άρθρο και μία διπλωματική εργασία 

αντίστοιχα. Οι ιδιότητες pages, volume, chapter περιγράφουν την κλάση book  και 

αναφέρονται στον αριθμό των σελίδων του βιβλίου, τον τόμο και το κεφάλαιο αντίστοιχα. 
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Dublin core (DC) [1/3] 

Η οντολογία Dublin core είναι μία οντολογία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει με απλούς 

λεκτικούς όρους, πόρους που βρίσκονται στον παγκόσμιο ιστό όπως για παράδειγμα εικόνες, 

ιστοσελίδες,πολυμέσα και φυσικούς πόρους όπως για παράδειγμα βιβλία, άρθρα έργα τέχνης.  

H Dublin core βασίζεται στην περιγραφή με βάση την γλώσσα RDF και περιλαμβάνει δύο 

χώρους ονομάτων (namespaces) με URI http://purl.org/dc/terms/  και 

http://purl.org/dc/elements/1.1. Παρακάτω παρατίθενται οι κλάσεις και οι ιδιότητες που 

περιλαμβάνονται στην Dublin core. Οι ιδιότητες δίνονται συγκεντρωτικά και για τους δύο 

χώρους ονομάτων. 

• Κλάσεις:  Agent,  AgentClass,  BibliographicResource,  FileFormat,  Frequency, 

Jurisdiction,LicenseDocument,LinguisticSystem,Location, 

LocationPeriodOrJurisdiction,MediaType,MediaTypeOrExtent,MethodOfAccru al,   

MethodOfInstruction,   PeriodOfTime,   PhysicalMedium,PhysicalResource, Policy, 

ProvenanceStatement, RightsStatement, SizeOrDuration, Standard 

 

 

http://purl.org/dc/terms/
http://purl.org/dc/elements/1.1
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Dublin core (DC) [2/3] 

• Ιδιότητες: abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, accrualPolicy, 

alternative, audience, available, bibliographicCitation, conformsTo, contributor, contributor, 

contributor, contributor, contributor, dateAccepted, dateCopyrighted, dateSubmitted, 

description, educationLevel, extent, format, hasFormat, hasPart, hasVersion, identifier, 

instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, issued, 

isVersionOf, language, license, mediator, medium, modified, provenance, publisher, references, 

relation, replaces, requires, rights, rightsHolder, source, spatial, subject, tableOfContents, 

temporal, title, type, valid, InTextReferencePointer, GlobalCitationCount, 

BibliographicInformationSource, InTextReferencePointerListItem, SingleReferencePointerList, 

denotes, asContent, hasContext, hasGlobalCitationFrequency, hasGlobalCountDate, 

hasGlobalCountSource, hasGlobalCountValue, hasInTextCitationFrequency, isDenotedBy, 

isItemOf, isRelevantTo, pertainsTo. 

H κλάση BibliographicResource που αναφέρεται σε βιβλιογραφικές πηγές όπως βιβλία άρθρα 

και οποιοδήποτε βιβλιογραφικό πόρο. Επίσης η κλάση Collection που αναφέρεται σε μία 

συλλογή πόρων, για παράδειγμα μία συλλογή βιβλίων. Η κλάση είναι η Event περιγράφει 

οποιοδήποτε γεγονός, η χρησιμότητά της στην περίπτωσή μας έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί 

να περιγράψει ένα συνέδριο ή μία ημερίδα με επιστημονικό περιεχόμενο.  
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Dublin core (DC) [3/3] 

Δύο από τις ιδιότητες που ξεχωρίζουν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφή 

επιστημονικών δημοσιεύσεων στο σημασιολογικό ιστό είναι η ιδιότητα creator και description. 

Η creator αναφέρεται με γενικό τρόπο σε ένα δημιουργό για παράδειγμα έναν συγγραφέα ενός 

άρθρου. Η description δίνει μία περιγραφή του περιεχομένου για τον πόρο που περιγράφουμε, 

για παράδειγμα την περίληψη ενός βιβλίου ή το abstract ενός άρθρου. 
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FABIO (FRBR-aligned Bibliographic Ontology) 

Η FABIO είναι μία οντολογία που προορίζεται αποκλειστικά για την καταγραφή και δημοσίευση 

βιβλιογραφικών οντοτήτων στο σημασιολογικό ιστό και χρησιμοποιεί τον χώρο ονομάτων με 

URI “http://purl.org/spar/fabio”. Οι περιγραφές που χρησιμοποιεί είναι για διαφόρων ειδών 

οντοτήτων, κυρίως γι αυτές που περιέχουν κείμενο για περιγραφή βιβλίων, άρθρων, 

επιστημονικών περιοδικών κλπ που είτε έχουν εκδοθεί, είτε πρόκειται να εκδοθούν και 

περιέχουν βιβλιογραφικό περιεχόμενο ή βιβλιογραφικές αναφορές. Μπορεί να περιγράψει 

όμως και άλλες οντότητες όπως κυβερνητικά έγγραφα, τεχνικές αναφορές λεξικά κλπ. 

Παρακάτω απεικονίζονται μερικές από τις κλάσεις και τις ιδιότητες της FABIO. 

• Κλάσεις: abstract, academic proceedings, addendum, algorithm,  analog  item analog, 

manifestation,analog storage medium, announcement, anthology, API application, profile, 

article, artistic work, audio document, authority file, bachelor's thesis,  bibliographic database, 

bibliographic metadata,   biography blog, blog post, book, book chapter, book review, book 

series, book set, brief report, call for applications, case for support, case for support document, 

case report, catalog,  chapter,  citation,  metadata,  clinical  case  report,  clinical guideline, 

clinical trial design, clinical trial report, collected works, comment complete  works,  computer  

application,  computer  file,    computer  program, concept, concept scheme, conference paper, 

conference poster, conference proceedings, controlled vocabulary, correction, corrigendum, 
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cover, critical edition, data file, data management plan, data management policy, data 

management policy document,  data repository, database,  database management, system 

dataset, definitive version, deliverable, deliverable report, demo paper, diary, digital item, 

digital manifestation, digital storage medium, directory, discipline dictionary, doctoral thesis, 

document repository, dust jacket, e-mail, editorial, entity metadata, entry, erratum, essay, 

examination, paper, excerpt, executive summary, experimental protocol, expression, 

expression collection, figure, film, folksonomy, Gantt chart, grant application, grant application 

document, hardback image in brief, in-use paper, index, instruction manual, instructional work, 

item, item collection, journal, journal article, journal editorial, journal issue, journal news item, 

journal volume,  laboratory notebook, lecture notes, legal, opinion letter, library catalog, 

literary, artistic work, magazine, magazine article, magazine editorial, magazine  issue, magazine 

news item. 

• Ιδιότητες Αντικειμένων: has creator, has discipline, has embodiment, has exemplar, has 

format, has language, has license, has manifestation, has part, has portrayal, has primary 

subject term, has publisher, has realization, has representation, has rights,  has subject term, is 

discipline of, is embodiment of. 

• Ιδιότητες Τύπων Δεδομένων: alternate title, date last updated, has acceptance date, has 
access date, has ArXiv identifier, has character count, has CODEN, has copyright date, has 
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copyright year, has correction date, has creation date, has date, has date collected, has date 
received, has deadline, has decision date, has deposit date, has DOI, has edition, has eISSN, has 
electronic article identifier, has embargo date, has embargo period, has ending page, has 
handle. 
Πολλές από τις κλάσεις και τις ιδιότητες της FABIO θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
περιγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων στο σημασιολογικό ιστό, μιας και η συγκεκριμένη 
οντολογία προσφέρεται για τη συγκεκριμένη χρήση. 
Η κλάση academic proceedings που έχει δύο υποκλάσεις τις conference proceedings και 
workshop proceedings που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγραφούν επιστημονικά 
συνέδρια και ημερίδες. Μία ακόμη χρήσιμη κλάση είναι η proceedings paper η οποία 
περιγράφει άρθρα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια. 
Επίσης τρεις χρήσιμες ιδιότητες είναι οι has keyword, has publication date και has submission 
date. Η has keyword είναι μία υπο- ιδιότητα της top data property, και είναι μία ιδιότητα που 
χρησιμοποιεί μία ετικέτα για να συνδέσει έναν πόρο με μία λέξη κλειδί ώστε να κάνει την 
αναζήτησή του ευκολότερη. Η has publication date είναι μία ιδιότητα που περιγράφει την 
ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε ένα έγγραφο, είναι υποκλάση της has issue date και έχει 
εύρος τιμών μία ημερομηνία της μορφής date ή year ή date year month. Τέλος η ιδιότητα has 
submission, περιγράφει την ημερομηνία που κατατέθηκε μία οντότητα, θα μπορούσε για 
παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουμε την ημερομηνία που κατατέθηκε ένα 
άρθρο σε ένα επιστημονικό περιοδικό. 
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CiTo (Citation Typing Ontology) 

Η CiTo είναι μία οντολογία για την περιγραφή παραπομπών σε επιστημονικά άρθρα και άλλες 

επιστημονικές πηγές και την δημοσίευση αυτών των πληροφοριών στο σημασιολογικό ιστό. Οι 

παραπομπές παρουσιάζονται στο σημασιολογικό ιστό με την μορφή αμφίδρομων σχέσεων 

μεταξύ της επιστημονικής πηγής για την οποία γίνεται η αναφορά και της πηγής στην οποία 

γίνεται η αναφορά. Για παράδειγμα μία παραπομπή γίνεται σε ένα άρθρο και αφορά σε ένα 

βιβλίο. Η CiTo μας παρέχει το κατάλληλο λεξιλόγιο ώστε να περιγράφονται σημαντικά στοιχεία 

όπως ο αριθμός των παραπομπών που έχουν αναφερθεί για ένα συγκεκριμένο μέσο, καθώς 

και τη φύση του περιεχομένου και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης παραπομπής. 

Η CiTo βασίζεται στην γλώσσα OWL και χρησιμοποιεί το URI http://purl.org/spar/cito/ για τον 

χώρο ονομάτων. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά κλάσεις και μερικές από τις ιδιότητες της 

CiTo: 

• Κλάσεις: citation act 

• Ιδιότητες: comment, contributor, creator, date, description, label, prior version rights, 

title, version, info, agrees with, citation,  cites, cites as authority,  cites as data source, cites as 

evidence, cites as metadata document, cites as potential solution, cites as recommended 

reading, cites as related, cites as source document, cites for information, compiles, 
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confirms,contains, assertion from ,corrects,  credits,  critiques,  derides,    describes,    disagrees  

with,  discusses ,disputes, documents, extends, gives background to, gives support to, has 

citation, characterization, has cited entity, has citing entity, has reply, includes, excerpt, from, 

includes, quotation from, is agreed by, is cited as authority by, is cited as data source by, is cited 

as evidence by, is cited as metadata document by, is cited as potential solution by, is cited as 

recommended reading, is cited as related by, is cited as source document by, is cited by, is cited 

for information by, is compiled by, is confirmed by, is corrected by, is credited by, is critiqued 

by, is derided by, is described by, is disagreed with by, is discussed by, is disputed by, is 

documented by, is extended by, is parodied by, is plagiarized by, is qualified by, is refuted by, is 

retracted by, is reviewed by, is ridiculed by, is speculated on by, is supported by, is updated by, 

likes, obtains background from, obtains support from, parodies, plagiarizes, provides assertion 

for. 

Βλέποντας τις κλάσεις και ιδιότητες της CiTo παρατηρούμε ότι υπάρχει μόνο μία κλάση, η 

citation act. Η κλάση αυτή περιγράφει την πράξη της δημιουργίας παραπομπής από μία 

οντότητα στην οποία δημιουργείται, σε μία οντότητα στην οποία αναφέρεται και 

υποστασιοποιείται συμπεριλαμβάνοντας μία βιβλιογραφική αναφορά ή μία αναφορά σε 

δεδομένα104. 
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Μερικές από τις βασικές ιδιότητες είναι οι cites και is cited by. Η ιδιότητα is cited by περιγράφει 

την οντότητα στην οποία αναφέρεται η παραπομπή. Η ιδιότητα cites αναφέρεται στην 

οντότητα στην οποία δημιουργείται η παραπομπή και μπορεί να είναι πολύ άμεση και 

συγκεκριμένη, για παράδειγμα στην λίστα αναφορών σε ένα επιστημονικό άρθρο, ή σε μία πιο 

αφηρημένη μορφή όπως για παράδειγμα μία αναφορά σε ένα καλλιτεχνικού περιεχομένου 

κείμενο. Οι δύο προαναφερθείσες ιδιότητες είναι αντίστροφες μεταξύ τους. 
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C 40 

H C 40 όπως και η CiTO είναι μία οντολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

παραπομπών, σε βιβλιογραφικές αναφορές που γίνονται στον σημασιολογικό ιστό. Είναι μία 

οντολογία που έχει ως στόχο να περιγράψει των αριθμό των παραπομπών που έχουν 

αναφερθεί για μία πηγή, καθώς και το περιεχόμενό τους. Η συγκεκριμένη οντολογία παρέχει 

μία δομή με την οποία να μπορεί να καταγράφεται ο αριθμός των εμφανίσεων μίας 

παραπομπής σε ένα συγκεκριμένο μέσο, για παράδειγμα στο google Scholar106. Παρακάτω 

παρατίθενται οι ιδιότητες και οι κλάσεις της οντολογίας C 40 καθώς και η περιγραφή μερικών 

από αυτές. 

• Κλάσεις: bibliographic information source, global citation count, in-text reference 

pointer, in-text reference pointer list, in-text reference pointer list item, single reference pointer 

list 

• Ιδιότητες:  has content, has global count date, has global count value, has in text citation 

frequency, denotes, has context, has global  citation frequency, has global count source, is 

denoted by, is relevant to, pertains to 

Αναφέρω επιγραμματικά τις σημαντικότερες ιδιότητες και κλάσεις. Η κλάση bibliographic 

information source που δηλώνει ένα μέσο στο οποίο γίνονται οι βιβλιογραφικές 
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αναφορές,όπως αναφέρθηκε προηγούμενα το google Scholar είναι το πιο διαδεδομένο. Από 

τις ιδιότητες μία πολύ σημαντική είναι η has global citation frequency. Η συγκεκριμένη ιδιότητα 

συνδέει την βιβλιογραφική οντότητα στην οποία γίνεται η αναφορά, με την ιδιότητα 

c40:GlobalCitationCount, που καθορίζει πόσες φορές σε μία συγκεκριμένη βιβλιογραφική 

οντότητα έχει γίνει παραπομπή. 
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FOAF 

Η FOAF είναι μία οντολογία που χρησιμοποιείται για συνδέει ανθρώπους και δεδομένα. 

Παρέχει ένα τρόπο διασύνδεσης μεταξύ κοινωνικών δικτύων συνεργασίας ή και φιλίας. Ο 

πυρήνας της FOAF αποτελείται από κλάσεις και ιδιότητες που περιγράφουν βασικές 

πληροφορίες για τον άνθρωπο αλλά και για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η FOAF 

υιοθετεί το συντακτικό της RDF και διάφορων παραλλαγών της. Ο πίνακας ονομάτων απ’ όπου 

αντλεί τις ονομασίες για την περιγραφή  των  διαφόρων  πόρων  δίνεται  από  το  URI    

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

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις κλάσεις και τις ιδιότητες της FOAF. 

• Κλάσεις : Agent, Document , Group , Image , LabelProperty, 

OnlineAccount, OnlineChatAccount, OnlineEcommerceAccount, 

OnlineGamingAccount,Organization,Person,PersonalProfileDocument, Project. 

• Ιδιότητες: account, accountName, accountServiceHomepage, age, aimChatID, 

based_near, birthday, currentProject, depiction, depicts, dnaChecksum, familyName, 

family_name, firstName, focus, fundedBy, geekcode, gender, givenName, givenname, 

holdsAccount, homepage, icqChatID, img, interest, isPrimaryTopicOf, jabberID, knows, 

lastName, logo, made, maker, mbox, mbox_sha1sum, member, membershipClass, msnChatID, 
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myersBriggs, name, nick, openid, page, pastProject, phone, plan, primaryTopic, publications, 

schoolHomepage, sha1, skypeID, status, surname, theme, thumbnail, tipjar, title, topic, 

topic_interest, weblog, workInfoHomepage, workplaceHomepage, yahooChatID. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η FOAF περιέχει κλάσεις και ιδιότητες που μπορούν να περιγράψουν 

οποιονδήποτε άνθρωπο, η σημαντικότερη ιδιότητα όμως είναι η knows που επιτρέπει τη 

διασύνδεση μεταξύ ανθρώπων. 


