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Περίληψη 

 

            Τα µελλοντικά περιβάλλοντα υπολογισµού περιλαµβάνουν την ενσωµάτωση 
καθηµερινών αντικειµένων, εφοδιασµένα µε µικροσκοπικούς επεξεργαστές, αισθητήρες 
και κάρτες ασύρµατων δικτύων. Τα έξυπνα αυτά αντικείµενα (τεχνουργήµατα) µπορούν 
να εξερευνούν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και να επικοινωνούν µεταξύ τους. Η 
διαδραστικότητα µε τον άνθρωπο µπορεί να παρέχει τη δυνατότητα αντιµετώπισης 
διαφόρων εργασιών µε διαισθητικό τρόπο. 
            Γίνεται αντιληπτό ότι µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προκύπτουν σοβαρά 
ζητήµατα που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα των χρηστών. Αρχικά, εξαιτίας της 
αορατότητας των υπολογισµών που έχει σαν αποτέλεσµα οι χρήστες να µην τους 
αντιλαµβάνονται και έτσι να µην αισθάνονται ασφαλείς στο περιβάλλον αυτό. Επιπλέον, 
η παροχή ορισµένων υπηρεσιών απαιτεί τη µετάδοση και επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων και, ως εκ τούτου, εγκυµονεί κινδύνους για την προσωπική ζωή. 
            Στην παρούσα εργασία ένα τέτοιο περιβάλλον (περιβάλλον περιρρέουσας 
νοηµοσύνης) µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µοντελοποιείται µέσω των σφαιρών 
δραστηριοτήτων. Μια σφαίρα δραστηριοτήτων περιλαµβάνει όλη εκείνη την πληροφορία 
που απαιτείται για να εκτελεστεί µια συγκεκριµένη εργασία µέσα στο περιβάλλον. 
Στόχος της εργασίας είναι η µοντελοποίηση πολιτικών ιδιωτικότητας µε κέντρο το 
χρήστη, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µια σφαίρα σε οποιοδήποτε περιβάλλον 
περιρρέουσας νοηµοσύνης.  
            Για να επιτευχθεί σηµασιολογική οµοιογένεια, παρά την πιθανή ετερογένεια των 
πόρων ενός τέτοιου συστήµατος, έχει σχεδιαστεί µια οντολογία για την αναπαράσταση 
αυτών των πολιτικών. Επιπλέον το σηµασιολογικό αυτό πλαίσιο µοντελοποιεί τις 
βασικές αρχές και τους κανόνες αναφορικά µε την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και την ιδιωτικότητα. 
            Η προτεινόµενη οντολογία αξιολογείται βάσει αναγνωρισµένων κριτηρίων όπως 
είναι οι ερωτήσεις επάρκειας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Οντολογία, ιδιωτικότητα, πολιτικές, διάχυτος υπολογισµός, 
περιρρέουσα νοηµοσύνη, σφαίρες δραστηριοτήτων. 
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Abstract 
 
 
            Future computing environments involve integrating everyday objects equipped 
with tiny processors, sensors and wireless network cards. These smart objects (artifacts) 
may explore their environment and communicate with each other. Interactivity with 
humans may provide the ability of dealing with tasks in an intuitive way. 
            It is clear that within this environment, serious issues related to the privacy of the 
users arise. Initially, due to the invisibility of all computations which results to the users 
being unaware of them. Moreover, the provision of certain services requires the 
transmission and processing of user’s personal data and thus poses a serious threat to 
their privacy.  
            In the present project such an environment (ambient intelligence environment) 
with the above characteristics, is modeled through the concept of activity spheres. An 
activity sphere contains all the necessary information needed to realize a specific task 
within this environment. The aim of the project is to model a user-centered privacy policy 
which could be realized for a sphere in any ambient intelligence environment it is 
instantiated.  
            To achieve semantic homogeneity, despite the possible heterogeneity of the 
resources within such an environment, an ontology has been designed. Furthermore, this 
semantic framework, models the fundamental principles and rules regarding personal 
data protection and privacy. 
            The proposed ontology is evaluated by means of well-appreciated criteria such as 
competency questions. 
 
Keywords: Ontology, privacy, policies, ubiquitous computing, ambient intelligence, 
activity spheres. 
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1. Εισαγωγή 
 
 
            Το όραµα της περιρρέουσας νοηµοσύνης έχει ήδη επηρεάσει τις ζωές µας, καθώς 
στοιχεία υπολογισµού και δικτύου έχουν ενσωµατωθεί σε συσκευές και περιβάλλοντα 
που υποστηρίζουν τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Το 
περιβάλλον που ζούµε έχει µετατραπεί σε περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης 
(ambient intelligence environment) που συµπληρώνεται από έξυπνα καθηµερινά 
αντικείµενα, τα οποία είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να απαντούν στην παρουσία 
ατόµων, µε αόρατο τρόπο [68]. Επιπλέον, το περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης 
παρέχει µια δοµή που υποστηρίζει υπηρεσίες όπως η δικτύωση, η επικοινωνία, η 
ανακάλυψη, η εκτίµηση της τοποθεσίας και του πλαισίου κλπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες 
παρέχονται από πόρους που περιέχονται στα περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης 
και χρησιµοποιούνται για την ενορχήστρωση των εφαρµογών διάχυτου υπολογισµού 
[69].  
            Μέσα στο πλαίσιο αυτό όµως, ο χρήστης θέλει κατά τη διάρκεια µιας 
δραστηριότητας να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδοµένα ή να είναι σε θέση να 
δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τον 
ίδιο. Την ίδια στιγµή, ο χρήστης θέλει να εξασφαλίσει τη µη παρεµπόδιση της 
δραστηριότητάς του λόγω έλλειψης ασφάλειας των προσωπικών του δεδοµένων. Για να 
εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω, εισάγεται στην εργασία αυτή η έννοια της σφαίρας 
δραστηριοτήτων.  
            Μια σφαίρα δραστηριοτήτων (activity sphere) ορίζεται ως το µοντέλο αλλά και η 
πραγµατοποίηση του συνόλου των πληροφοριών, της γνώσης, των υπηρεσιών και όλων 
των υπόλοιπων πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου 
µέσα σε ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης. Εποµένως µια σφαίρα 
δραστηριοτήτων δεν περιέχει µόνο τα δεδοµένα, αλλά και όλες τις διεργασίες και πόρους, 
όπου δηµιουργούν, χρησιµοποιούν, ή επηρεάζουν µε άλλο τρόπο τα δεδοµένα αυτά, 
δηµιουργώντας έτσι αυτόνοµες και συνδεδεµένες οντότητες που µπορούν να 
προσαρµοστούν στις οποιεσδήποτε αλλαγές του πλαισίου. 
 

1.1  Το πρόβληµα που προκύπτει 
 
            Η ιδιωτικότητα µπορεί να οριστεί σαν “το δικαίωµα των χρηστών να 
προσδιορίσουν για τους εαυτούς τους, πότε, πώς και σε ποιό βαθµό οι πληροφορίες 
σχετικά µε αυτούς κοινοποιούνται σε άλλους” [70]. Από την άποψη ενός περιβάλλοντος 
περιρρέουσας νοηµοσύνης η ιδιωτικότητα αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα εξαιτίας 
των παρακάτω παραγόντων: 
 

• τη δυική φύση των περιβαλλόντων περιρρέουσας νοηµοσύνης (δηλαδή ο φυσικός 
χώρος είναι εµπλουτισµένος µε ψηφιοποιηµένες υπηρεσίες που παρέχονται από 
τα έξυπνα αντικείµενα) 
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• την ετερογένεια των πόρων ενός περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης 
(δηλαδή οι χρήστες, συσκευές, υπηρεσίες, πράκτορες κλπ. κάθε ένας µε τη δική 
του µοναδική περιγραφή) 

• την πολυπλοκότητα και το πλήθος των διαφορετικών και επικαλυπτόµενων 
εφαρµογών διάχυτου υπολογισµού, που περιλαµβάνουν τη µεταφορά 
προσωπικών, ευαίσθητων δεδοµένων µέσα στο ίδιο ή µεταξύ διαφορετικών 
περιβαλλόντων περιρρέουσας νοηµοσύνης. 

 
            Εποµένως, η ιδιωτικότητα µπορεί να θεωρηθεί σαν το αναφαίρετο δικαίωµα των 
πόρων σε ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης για έλεγχο, πάνω στη συλλογή και 
διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται µε αυτούς. Είναι προφανές ότι ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα προκύπτουν διότι µια εφαρµογή είναι ιδιωτική (π.χ. 
κατέχεται από ένα χρήστη), ενώ οι πόροι ενός περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης 
µπορεί να είναι δηµόσιοι (π.χ. µπορεί να µην κατέχονται ή χειρίζονται από αυτό το 
χρήστη). Επιπλέον οι χρήστες σε ένα τέτοιο περιβάλλον δε µπορούν πάντα να γνωρίζουν 
το είδος των προσωπικών πληροφοριών σχετικών µε αυτούς, οι οποίες συλλέγονται, 
αποθηκεύονται, µεταφέρονται και γενικότερα πώς χρησιµοποιούνται. Ακόµα, οι πόροι 
είναι αναγκαίο να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένες προσβάσεις σε αυτούς και 
για το λόγο αυτό µηχανισµοί ασφάλειας που αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης είναι 
ανάγκη να προσδιοριστούν.   
            Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο πλαισιώνεται από 
ένα σύνολο ετερογενών µεταξύ τους πόρων, γίνεται ακόµα δυσκολότερη η προστασία 
της ιδιωτικότητάς τους. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να µοντελοποιηθεί το περιβάλλον 
αυτό µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει σηµασιολογική οµοιογένεια µεταξύ των πόρων 
και να µπορέσουν να εφαρµοστούν µηχανισµοί για την προστασία της ιδιωτικότητας 
τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων πόρων του συστήµατος. 
 

1.2  Σκοπός της εργασίας 
 
            Στόχος της εργασίας αυτής είναι να µοντελοποιηθούν πολιτικές ιδιωτικότητας 
που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν σε οποιαδήποτε σφαίρα, σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης αυτή υλοποιείται. Αυτό σηµαίνει οτι ο χρήστης 
καθορίζει ο ίδιος ανάλογα µε τις προτιµήσεις του, ποιός θα έχει πρόσβαση στα 
προσωπικά του δεδοµένα, αλλά και ποιά από αυτά θα κοινοποιούνται και σε ποιούς 
τρίτους. Επιπλέον, το µοντέλο είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε το ίδιο το σύστηµα να 
µεριµνά για την εφαρµογή των αρχών της προστασίας δεδοµένων, όπως αυτές θα τις 
δούµε παρακάτω. 
 

1.3  Η λύση που προτείνεται 
 
            Για την επίτευξη σηµασιολογικής οµοιογένειας, παρά την πιθανή ετερογένεια των 
πόρων ενός περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης, προτείνουµε να χρησιµοποιηθεί 
µια οντολογία για την αναπαράσταση των πολιτικών της ιδιωτικότητας στο πλαίσιο αυτό.  
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            Οι οντολογίες για τους ανθρώπους καθιστούν ικανή την καλύτερη πρόσβαση 
στην πληροφορία και στοχεύουν στην κοινή κατανόηση, ενώ για τους υπολογιστές 
διευκολύνουν την κατανόηση της πληροφορίας και την πιο εκτεταµένη επεξεργασία. 
∆ιευκολύνουν το διαµοιρασµό και την επαναχρησιµοποίηση της γνώσης, για να 
επιτρέψουν την επικοινωνία µεταξύ ετερογενών συστηµάτων και κατανεµηµένων 
εφαρµογών. Στα περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισµού, οι οντολογίες χρησιµοποιούνται 
για να χαρακτηρίσουν τις κύριες έννοιες ενός τέτοιου περιβάλλοντος, να αντιµετωπίσουν 
ζητήµατα που αφορούν την επίγνωση του πλαισίου, την ανακάλυψη υπηρεσιών και τέλος 
την διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών οντοτήτων. 
            Ως βάση της ορθής διεξαγωγής δραστηριοτήτων σ’ένα περιβάλλον περιρρέουσας 
νοηµοσύνης, σχεδιάστηκε ένα σηµασιολογικό πλαίσιο (οντολογία), το οποίο 
µοντελοποιεί τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων, όπως αυτές 
πηγάζουν από τη Νοµοθεσία. Η οντολογία αποτελεί ουσιαστικά: (1) το φορµαλιστικό 
ορισµό των κανόνων πρόσβασης και εκτέλεσης ενεργειών, οι οποίες πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο π.χ. παροχής µιας υπηρεσίας προκειµένου αυτή να είναι 
συµβατή τόσο µε τις απαιτήσεις του Νοµικού Πλαισίου όσο και µε τις προτιµήσεις των 
χρηστών και (2) το φορµαλιστικό προσδιορισµό των απαιτήσεων/προτιµήσεων των 
χρηστών αναφορικά µε την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. 
            Η οντολογία λοιπόν αποτελεί το σηµασιολογικό µοντέλο καθώς επίσης και τη 
γνωσιακή βάση για την εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τη συλλογή, 
επεξεργασία και περαιτέρω µετάδοση των προσωπικών δεδοµένων.  
 

1.4  ∆οµή της εργασίας 
 
            Η εργασία είναι δοµηµένη ως εξής: 
 

• Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται µια λεπτοµερής περιγραφή των συστηµάτων 
διάχυτου υπολογισµού και των περιβαλλόντων περιρρέουσας νοηµοσύνης. 
Επιπλέον ορίζονται οι σφαίρες δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο 
στο οποίο µελετάται η έννοια της ιδιωτικότητας. 

• Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αρχικά µια γενική περιγραφή της έννοιας της 
ιδιωτικότητας και στη συνέχεια προσδιορίζεται µέσα στο πλαίσιο ενός 
συστήµατος διάχυτου υπολογισµού και παρουσιάζονται οι τρόποι παραβίασης 
αυτής. Επιπλέον στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές αρχές προστασίας της 
ιδιωτικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο στο οποίο υπάρχει αλληλεπίδραση µε το 
χρήστη. 

• Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά µε τις 
οντολογίες και τα είδη των µεθοδολογιών κατασκευής οντολογιών. Ακόµα, 
αναφέρονται ήδη υπάρχοντα συστήµατα τα οποία βασίζονται στις οντολογίες και 
υλοποιούν πολιτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας. Τέλος, γίνεται µια 
σύγκριση των συστηµάτων αυτών µε την οντολογία που προτείνεται στην 
εργασία αυτή. 

• Στο Κεφάλαιο 5 αναφέρονται το είδος της οντολογίας που κατασκευάστηκε, η 
γλώσσα και το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε. Επιπλέον, αναλυτικά 
περιγράφεται το κάθε βήµα της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την 
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κατασκευή της οντολογίας, από τον καθορισµό του πεδίου µέχρι την αξιολόγησή 
της. 

• Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η αξιολόγηση της οντολογίας ως προς την 
ποιότητά της µε βάση καθορισµένα κριτήρια, παρουσιάζονται τα τελικά µας 
συµπεράσµατα αλλά και παρατίθενται οι βασικοί άξονες που θα αποτελέσουν τη 
συνέχιση της έρευνας έχοντας ως βάση τη λύση που προτείνεται απο τη 
συγκεκριµένη εργασία. 
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2. Συστήµατα διάχυτου υπολογισµού 
 

2.1  Συστήµατα ∆ιάχυτου Υπολογισµού 
 
            Η αυξανόµενη ελαχιστοποίηση των υπολογιστών, στο άµεσο µέλλον, έχει σαν 
αποτέλεσµα την ενσωµάτωση των επεξεργαστών και πολύ µικρών αισθητήρων σε 
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, οδηγώντας έτσι στην εξαφάνιση των παραδοσιακών 
µονάδων εισόδου και εξόδου των προσωπικών υπολογιστών όπως, τα πληκτρολόγια, τα 
ποντίκια και οι οθόνες [39]. Αντί αυτού, θα επικοινωνούµε απευθείας µε τα είδη 
ρουχισµού µας, ρολόγια, στυλούς και έπιπλα, ενώ και αυτά τα αντικείµενα θα 
επικοινωνούν µεταξύ τους και µε αντικείµενα άλλων ανθρώπων. Περισσότερο από 15 
χρόνια πριν ο Mark Weiser προέβλεψε την εξέλιξη αυτή την οποία περιέγραψε στο 
άρθρο του “Computer for the 21st century” [40]. Ο Weiser επινόησε τον όρο “ubiquitous 
computing” (διάχυτος υπολογισµός) αναφερόµενος στους υπολογιστές που βρίσκονται 
παντού και εξυπηρετούν τον άνθρωπο στην καθηµερινότητά του στο σπίτι και την 
εργασία, λειτουργώντας αόρατα και αθόρυβα χωρίς να γίνονται αισθητοί. Μια πιο 
πρακτική προσέγγιση σχετίζεται συνήθως µε τον όρο “pervasive computing” 
(διεισδυτικός υπολογισµός) όπου ακολουθεί τον ίδιο στόχο όπως ο διάχυτος υπολογισµός 
του Weiser, αλλά προσπαθεί να κάνει χρήση των ασύρµατων τεχνολογιών. 
            Η προοπτική ενός µέλλοντος γεµάτου µε έξυπνα και διαδραστικά καθηµερινά 
αντικείµενα προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα συναρπαστικών δυνατοτήτων. Για παράδειγµα, 
οι γονείς δε θα χάνουν τα ίχνη των παιδιών τους ακόµα και στα πλέον πολυσύχναστα 
µέρη, όταν αισθητήρες τοποθεσίας και επικοινωνίας θα είναι τοποθετηµένοι στα ρούχα 
των παιδιών τους. Παρόµοιες συσκευές τοποθετηµένες σε πινακίδες θα µπορούσαν να 
κατευθύνουν ανθρώπους χωρίς όραση σε άγνωστα γι΄αυτούς περιβάλλοντα, “µιλώντας 
τους” µέσω ασύρµατων ακουστικών [41]. Μικροσκοπικοί υπολογιστές θα µπορούσαν 
επίσης να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγµα 
αισθητήρες στο µέγεθος των κόκκων σκόνης που εντοπίζουν τις πυρκαγιές στα δάση ή 
τις πετρελαιοκηλίδες [42]. Ενώ οι εξελίξεις στην τεχνολογία ποτέ δεν είχαν σαν 
αποκλειστικό σκοπό την αλλαγή της κοινωνίας, αλλά συνήθως το έκαναν έµµεσα, οι 
προοπτικές του διάχυτου υπολογισµού και της περιρρέουσας νοηµοσύνης προτείνουν την 
αλλαγή της κοινωνίας µε τη χρήση των υπολογιστών παντού. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι 
είναι πιθανό να υπάρξουν συνέπειες στην καθηµερινή µας ζωή και στις ηθικές αξίες των 
ανθρώπων. Με τον προσανατολισµό του, τόσο σε κοινό όσο και σε ιδιωτικό, τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε εµπορικό επίπεδο, η προοπτική ενός περιβάλλοντος περιρρέουσας 
νοηµοσύνης φιλοδοξεί να µας συνοδεύει σε όλη µας τη ζωή. Τα έξυπνα αντικείµενα που 
επικοινωνούν µεταξύ τους, είναι σε θέση να αντιληφθούν το περιβάλλον, να δράσουν σε 
αυτό, να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν δεδοµένα, να διαχειριστούν την τοπική 
τους κατάσταση, να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδοµένα. Σαν αποτέλεσµα, τα 
έξυπνα αντικείµενα έχουν ιδιότητες (αν είναι φυσικά αντικείµενα), προσφέρουν ένα 
σύνολο υπηρεσιών και µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το περιβάλλον. 
Επιπλέον, τα περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης προσφέρουν µια υποδοµή που 
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υποστηρίζει υπηρεσίες όπως η δικτύωση, η επικοινωνία, η εκτίµηση του πλαισίου 
(context) κλπ.          
 
            Οι υπηρεσίες αυτές χρησιµοποιούνται από συστήµατα διάχυτου υπολογισµού και 
εφαρµογές που αναπτύχθηκαν µε σκοπό να υποστηρίξουν την πραγµατοποίηση των 
εργασιών των χρηστών µέσα σε ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης. 
Στόχος του Mark Weiser ήταν να “κάνει τον υπολογισµό ένα αναπόσπαστο, αόρατο 
κοµµάτι του τρόπου που οι άνθρωποι ζουν τις ζωές τους”, γιατί “µόνο όταν τα πράγµατα 
εξαφανίζονται µε αυτό τον τρόπο είµαστε απελευθερωµένοι να τα χρησιµοποιήσουµε χωρίς 
σκέψη και έτσι να επικεντρωνόµαστε σε νέους στόχους” [43]. Αντί να υπάρχουν ειδικά 
κοµµάτια υλικού µε διεπαφές για χρήστες (όπως πληκτρολόγια και οθόνες) ο Weiser 
οραµατίστηκε καθηµερινά αντικείµενα όπως καθρέπτες και εφηµερίδες να επεκτείνονται 
µε νέες, βοηθητικές λειτουργίες: ένας καθρέπτης σε µια ντουλάπα να απεικονίζει το 
δελτίο καιρού καθώς κάποιος διαλέγει τι θα φορέσει τη συγκεκριµένη µέρα, ενώ έξυπνοι 
στυλοί να µπορούν να επιλέγουν ένα άρθρο από µια εφηµερίδα ώστε να το λαµβάνουν σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω e-mail.  
            Οι υπολογιστές σαν καθηµερινά τεχνουργήµατα (artifacts) θα διαθέτουν διεπαφές 
οι οποίες ενώ προορίζονταν για την πραγµατική χρήση του αντικειµένου, θα  
χρησιµοποιούν µηχανισµούς που επίσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να 
γράψουν άρθρα ειδήσεων (π.χ. παραδοσιακά πληκτρολόγια) ή για σχεδιασµό γραµµών 
(π.χ. ένα ποντίκι). Η τεχνολογία ασύρµατων επικοινωνιών θα επέτρεπε σε όλα αυτά τα 
αντικείµενα να αλληλεπιδρούν µε άλλους υπολογιστές στο διαδίκτυο, καθώς και µε άλλα 
αντικείµενα που βρίσκονται γύρω τους. 
            Ενώ η ιδέα του Weiser όταν εισήγαγε την έννοια του διάχυτου υπολογισµού, 
ήταν αρκετά περιορισµένη, η σηµερινή τεχνολογική εξέλιξη κάνει πολλές από τις 
προοπτικές του να είναι αρκετά εφικτές. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που 
καθοδηγούν την προοπτική αυτή είναι πιθανώς η συνεχής ελαχιστοποίηση της 
µικροηλεκτρονικής, που ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ΄60.  
            Εξίσου σηµαντικό για την πραγµατοποίηση του οράµατος του Weiser περί 
διάχυτου υπολογισµού είναι και η πρόσφατη εξέλιξη στις επιστήµες των υλικών, που θα 
επιτρέψουν στους υπολογιστές να έρθουν σε µια πρώτη µορφή όπου δε θα σχετίζεται µε 
την παραδοσιακή τους εικόνα που έχουµε σήµερα. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα 
φωτοεκπέµποντα πολυµερή (light emitting polymers) τα οποία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ενσωµάτωση οθονών σε πλαστικές ταινίες που µπορούν να 
τοποθετηθούν σε χάρτινες συσκευασίες γάλακτος ή δηµητριακών [44].   
            Βελτιωµένες ασύρµατες επικοινωνίες όπως το ασύρµατο δίκτυο (wireless LAN), 
το Bluetooth [45], επιτρέπουν τη διασυνδετιµότητα µεταξύ των διαφόρων συσκευών 
χωρίς τη χρήση καλωδίων. 
            Τέλος, καλύτεροι και µικρότεροι αισθητήρες, µερικοί µάλιστα χωρίς µπαταρίες, 
ενισχύουν σε µεγάλο βαθµό την δυνατότητα των µικρών συσκευών να αντιλαµβάνονται 
το περιβάλλον τους και να αποκοµίζουν το περιεχόµενο της χρήσης τους. Αισθητήρες 
δακτυλικών αποτυπωµάτων επιτρέπουν την διακριτική ταυτοποίηση του χρήστη, χωρίς 
να χρειάζεται να εισαχθεί ένα όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. 
            Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά, οι υπολογιστές στο µέλλον θα έχουν µορφή πολύ 
διαφορετική από τους σηµερινούς προσωπικούς υπολογιστές (PCs) ή ακόµα και τα PDAs. 
Η τεχνολογία του µέλλοντος θα µας επιτρέπει τη δηµιουργία τεχνουργηµάτων και 
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περιβαλλόντων που µπορούν να επιδείξουν συµπεριφορά επίγνωσης του πλαισίου 
(context awareness), απλά διαισθανόµενα τις ενέργειες του χρήστη και εξάγοντας 
συµπεράσµατα για τις προθέσεις του, προσφέροντας έτσι επιπλέον λειτουργικότητα στη 
τρέχουσα εργασία. Τα τεχνουργήµατα και τα περιβάλλοντα θα µπορούν να “θυµούνται” 
γεγονότα (π.χ. συναντήσεις µε ανθρώπους) χρησιµοποιώντας εξωτερική ή εσωτερική 
µνήµη, και να “µιλούν” σχετικά µε τις εµπειρίες τους µε άλλα έξυπνα αντικείµενα, 
περιβάλλοντα ή µε το χρήστη.  
            Υπάρχει µια σειρά από κοινωνικές τάσεις που µπορούν να κάνουν τη νέα αυτή 
τεχνολογία του διάχυτου υπολογισµού πολύ πιο πιθανή σε σχέση µε προηγούµενες 
προβλέψεις της τεχνολογίας. Αυτές είναι: 
            Αποδοτικότητα: Τα έξυπνα περιβάλλοντα και έξυπνα τεχνουργήµατα µπορούν να 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα σε περιοχές αλυσίδων εφοδιασµού και διαχείρισης 
αποθεµάτων [46] καθώς οι εταιρίες θα µπορούν σε πραγµατικό χρόνο να παρακολουθούν 
διάφορα κιβώτια και δέµατα, εφοδιασµένα µε αισθητήρες και έτσι να διευκολύνεται η 
ανταλλαγή δεδοµένων για την εξοµάλυνση των διακυµάνσεων στην αλυσίδα 
ανεφοδιασµού.  
            Άνεση: Η αποτελεσµατικότητα ενός νέου είδους µπορεί να παρέχεται από τα 
PDAs και τα κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντάς µας την καλύτερη διαχείριση της 
επαγγελµατικής και προσωπικής µας ζωής. Έξυπνα τηλέφωνα που µας επιτρέπουν να 
είµαστε σε επαφή µε τα αγαπηµένα µας πρόσωπα, ενώ παράλληλα παρέχουν στον 
εργοδότη µας πληροφορίες για την τρέχουσα θέση µας τις ώρες εργασίας ώστε να µην 
είµαστε υποχρεωµένοι να βρισκόµαστε στο γραφείο µας συνέχεια. 
            Ασφάλεια: Οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις 
εναέριες επικοινωνίες έχουν σαν αποτέλεσµα η ζωή µας να εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από την  αλληλεπίδραση µε ανθρώπους που ήταν πριν άγνωστοι. Τα έξυπνα 
περιβάλλοντα και τεχνουργήµατα όχι µόνο µπορούν να µας βοηθήσουν να 
αξιολογήσουµε την αξιοπιστία των άλλων, αλλά και τον συνεχή έλεγχο των συνθηκών 
εµπορευµάτων. 
 
            Ένα µέλλον όπου η καθηµερινότητά µας είναι πλήρως ψηφιοποιηµένη µπορεί να 
έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Πέρα από τις προφανείς επιπτώσεις στην 
ιδιωτικότητά µας, την υγεία µας και το περιβάλλον, υπάρχουν µια σειρά επιπλέον 
θεµάτων που παίζουν ρόλο στην κοινωνική επίπτωση που θα έχουν οι τεχνολογίες 
διάχυτου υπολογισµού. 
            Πέρα από µια απλή συσκευή που περιέχει ένα µεγάλο αριθµό χαρακτηριστικών, 
τα συστήµατα διάχυτου υπολογισµού αποτελούνται κυρίως από ένα σηµαντικό αριθµό 
µικρότερων συστηµάτων τα οποία συνεργάζονται για να πετύχουν τη λειτουργία ενός 
µεγαλύτερου συστήµατος. Καθώς ο αριθµός των διαφορετικών τµηµάτων από 
διαφορετικούς κατασκευαστές, κατόχους και τεχνολογίας αυξάνεται, αυξάνονται και οι 
πιθανότητες αποτυχίας του συστήµατος. Εδώ εντοπίζονται κυρίως τέσσερα θέµατα 
αξιοπιστίας των µελλοντικών συστηµάτων διάχυτου υπολογισµού (Bohn et al. [47]): 
            ∆ιαχειρισιµότητα: Καθώς ο αριθµός των πιθανών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 
συσκευών διάχυτου υπολογισµού αυξάνει, δεν είναι καθόλου βέβαιο αν θα είµαστε 
ακόµα σε θέση να διαχειριστούµε τις ξεχωριστές λειτουργίες και διασυνδέσεις.  
            Προβλεψιµότητα: Ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανθρώπινη χρήση των 
εργαλείων είναι το θέµα της πρόβλεψης των ενεργειών, τόσο για τη σωστή εφαρµογή του 
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εργαλείου όσο και για την περίπτωση της αποτυχίας. Ξέροντας πώς µια συγκεκριµένη 
συσκευή λειτουργεί, ειδικά σε συνδυασµό µε άλλες, µπορεί να είναι σηµαντικός 
παράγοντας για τα µελλοντικά συστήµατα διάχυτου υπολογισµού. 
            Αξιοπιστία: Η λειτουργικότητα µιας έξυπνης συσκευής είναι αρκετά πολύπλοκη 
λόγω της διαφόρων περιορισµών στους πόρους της. Μικρής µορφής παράγοντες και 
χαµηλής ισχύος προϋπολογισµοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σε θέµατα ασφάλειας. 
Επιπρόσθετα, η χρήση κινητών συσκευών σε περιβάλλοντα εκτός εργασίας αυξάνουν 
την πιθανότητα µιας φυσικής αποτυχίας της συσκευής (π.χ. να πέσει κάτω κάποια 
συσκευή ή ζηµιά εξαιτίας του νερού). 
            Αυτονοµία: Καθώς τα τεχνουργήµατα στηρίζονται όλο και περισσότερο στην 
παρουσία άλλων συσκευών, η αυξανόµενη εξάρτησή τους σε εξωτερικές υπηρεσίες 
µειώνει την “σταθερότητα” του αντικειµένου για τον χρήστη, καθώς µια έξυπνη συσκευή 
θα στηρίζεται σε ένα µεγάλο αριθµό δευτερευόντων παραγόντων. 
 
            Η τεχνολογία διάχυτου υπολογισµού υπόσχεται να ελαφρύνει το βάρος της 
καθηµερινής δουλειάς για το χρήστη, αυτοµατοποιώντας τις καθηµερινές εργασίες και 
επιτρέποντας στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν στα προβλήµατα που προσπαθούν να 
λύσουν και όχι στην διαδικασία επίλυσής τους. Παρόλα αυτά η απόκρυψη των 
διεργασιών σε τέτοια συστήµατα δηµιουργεί µια σειρά προβληµάτων στους χρήστες: 
            Έλεγχος περιεχοµένου: Με τα έξυπνα τεχνουργήµατα να παρέχουν πληροφορίες 
σε άλλες έξυπνες συσκευές, περιβάλλοντα και τελευταία στο χρήστη, τα τεχνουργήµατα 
αυτά γίνονται ένα µέσο όπως οι εφηµερίδες ή η τηλεόραση. Η διακριτική φύση των 
αλληλεπιδράσεων κάνει δύσκολο το να κρίνει κανείς το πόσο µας επηρεάζουν τέτοιες 
πληροφορίες στην καθηµερινή µας ζωή. 
           Έλεγχος του συστήµατος: Όπως τα σηµερινά συστήµατα ψηφιακών δικαιωµάτων 
διαχείρισης ελέγχουν τον τρόπο µε τον οποίο χειριζόµαστε τα ψηφιακά κείµενα, µουσική 
ή βίντεο, έτσι και τα µελλοντικά έξυπνα τεχνουργήµατα µπορεί να ελέγχουν όχι µόνο τα 
ψηφιακά µέσα που διαθέτουµε, αλλά και τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου που 
έχουµε. 
            Υπευθυνότητα: Η αυτονοµία των έξυπνων συσκευών θα κάνει δύσκολο τον 
εντοπισµό του πραγµατικού ελέγχου σε θέµατα υπευθυνότητας. Αυτό προφανώς έχει να 
κάνει µε θέµατα κακής λειτουργίας του συστήµατος αλλά επίσης και µε το σκοπό του 
ίδιου του συστήµατος στην περίπτωση όπου ο κατασκευαστής ή ο χρήστης διαφωνούν 
στο τι σηµαίνει µια οµαλή λειτουργία. 
 
            Τέλος, ο µελλοντικός υπολογισµός υπόσχεται να είναι εξωστρεφής παρά 
εσωστρεφής: αντί να πρέπει κάποιος να µάθει πώς να χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό 
όπως πληκτρολόγια, ποντίκια και λειτουργικά συστήµατα, τα έξυπνα αντικείµενα 
προορίζονται ώστε να προσαρµοστούν στους ανθρώπινους χρήστες τους, έτσι ώστε η 
αλληλεπίδραση µε τα ενσωµατωµένα τεχνουργήµατα να είναι µια φυσική διεργασία για 
τους κατόχους τους χωρίς την ανάγκη να ρυθµίζονται στις ειδικές τους δυνατότητες. 
            Στην πράξη, παρόλα αυτά η πλήρης ψηφιοποίηση της καθηµερινής µας ζωής, 
ακόµα και αν προσπαθεί αποκλειστικά να διευκολύνει τη χρήση τέτοιων 
τεχνουργηµάτων, θα αποτελέσει σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις που υπερβαίνουν 
την απλή ευκολία στη χρήση (ease-of-use). Μερικά από αυτά τα προβλήµατα είναι τα 
εξής: 
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            ∆ιαφάνεια: Ακόµα και ασήµαντες συναλλαγές µπορούν να γίνουν ακατανόητες, 
απλά και µόνο µέσω της κλίµακας των µικροσκοπικών αλληλεπιδράσεων. Με 
εκατοντάδες τέτοιες συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα οποιαδήποτε στιγµή, η ικανότητα 
να ελεγχθεί και να επαληθευτεί η ορθότητά τους µειώνεται. 
            Αµεροληψία: Η τάση για εξατοµίκευση µέσω προσαρµοσµένων περιβαλλόντων 
και προσηλωµένων έξυπνων συσκευών όχι µόνο έχει το καλό ότι δεν επιτρέπει σε µη 
ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και επιλογές να µας αποσπούν την προσοχή, αλλά από την 
άλλη κρατά µακριά από εµάς πληροφορίες τις οποίες δεν “είµαστε άξιοι” να λάβουµε. 
 
            Όλα αυτά δείχνουν ότι πέρα από τις πιθανές συνέπειες στην ιδιωτικότητα, ένα 
µελλοντικό σύστηµα διάχυτου υπολογισµού µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την 
καθηµερινότητά µας, µέσα από θέµατα που έχουν να κάνουν µε την αξιοπιστία, τον 
έλεγχο αλλά και την κοινωνική ενσωµάτωση. 
             

2.2  Σφαίρες δραστηριοτήτων 
 
            Ο Altman [65] περιγράφει την ιδιωτικότητα ως µια διαδικασία καθορισµού ορίων, 
τα οποία περιγράφουν την επιλεκτική πρόσβαση στο “εγώ” του καθενός µας, ανάλογα µε 
το περιβάλλον στο οποίο βρισκόµαστε. Σύγχρονες εκδοχές συνδυάζουν την προσέγγιση 
αυτή µε την έννοια των περιοχών (territories) που παραδοσιακά όριζαν την δικαιοδοσία 
των ανθρώπων, οδηγώντας στην έννοια των “ψηφιακών περιοχών” (digital territories). 
Ένα παράδειγµα ψηφιακής περιοχής είναι η “ ιδεατή κατοικία” (virtual residence), η 
οποία περιλαµβάνει ένα φυσικό χώρο, τους ενοίκους του χώρου, τα προσωπικά δεδοµένα 
αυτών, τα δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στο χώρο, τα δεδοµένα στα οποία 
έχουν εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση οι ένοικοι, τις δραστηριότητες που επιτελούν οι 
ένοικοι, αλλά και, κατά περίπτωση, τους χώρους στους οποίους µπορεί να βρεθεί 
προσωρινά κάθε ένοικος, τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί και τις δραστηριότητες που 
επιτελεί για όσο διάστηµα βρίσκεται στο χώρο αυτό. Αυτή η προσέγγιση έχει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα: 

• έχει νοµική υπόσταση επειδή βασίζεται σε έννοιες νοµικά κατοχυρωµένες 
• µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή και να υιοθετηθεί από τους ανθρώπους επειδή 

µοιάζει µε έννοιες που ήδη χρησιµοποιούν 
• απαιτεί µόνο τον ορισµό τρόπων περιγραφής των ψηφιακών ορίων και των 

επιτρεπόµενων ενεργειών πρόσβασης  
• επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να ορίσει µια “ψηφιακή σφαίρα” (digital bubble) στην 

οποία θα επιτελεί τις δραστηριότητές του, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη 
συνεργασία µέσα σε κοινές ψηφιακές σφαίρες.  
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Εικόνα 1: Ψηφιακές σφαίρες σε ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης 

 
            Καθώς προχωράµε από τους φυσικούς στους ψηφιοποιηµένους χώρους ορισµένες 
έννοιες ή µεταφορές του πραγµατικού κόσµου θα πρέπει να προσαρµοστούν. Η έννοια 
της “φυσαλίδας” (bubble), έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ένα προσωρινό χώρο 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιορίσει την πληροφορία που εισέρχεται και 
εξέρχεται από το ψηφιακό πεδίο [66]. Το όραµα της σφαίρας ορίζεται για να 
συγκεντρωθούν όλες οι διεπαφές, οι τύποι, οι συµφωνίες κλπ. που χρειάζονται για τη 
διαχείριση των προσωπικών, οµαδικών και δηµόσιων δεδοµένων καθώς και των 
πληροφοριακών αλληλεπιδράσεων. 
            Στην έννοια της “φυσαλίδας” βασίζεται και η έννοια της σφαίρας 
δραστηριοτήτων (activity sphere) [67]. Μια σφαίρα δραστηριοτήτων είναι τόσο το 
µοντέλο όσο και η υλοποίηση του συνόλου των πληροφοριών, της γνώσης, των 
υπηρεσιών και των άλλων πόρων που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένας ατοµικός 
σκοπός µέσα σε ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης. Μια σφαίρα 
δραστηριοτήτων επεκτείνει την έννοια της φυσαλίδας να περιέχει όχι µόνο τα δεδοµένα 
και τα µοντέλα, αλλά επίσης και τις σχετικές διαδικασίες και τους άλλους πόρους που 
δηµιουργούν, χρησιµοποιούν ή επηρεάζουν µε άλλο τρόπο αυτά τα δεδοµένα, οδηγώντας 
στον προσδιορισµό αυτόνοµων οντοτήτων που µπορούν δρώντας να αλλάξουν την 
υποδοµή. Συνεπώς, µια σφαίρα δραστηριοτήτων έχει µια διπλή υπόσταση: πρώτα, είναι 
ένα σηµασιολογικά πλούσιο µοντέλο ενός συγκεκριµένου στόχου µιας οντότητας και των 
σχετικών µε αυτή εργασιών, και στη συνέχεια είναι η ενορχήστρωση συγκεκριµένων 
υπηρεσιών, δεδοµένων και πληροφοριών ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός ενός 
τέτοιου µοντέλου σε ένα πλαίσιο περιρρέουσας νοηµοσύνης.  
            Είδαµε ότι µια σφαίρα δραστηριοτήτων είναι τόσο η εικονική περιγραφή των 
πόρων που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος ενός χρήστη όσο και η υλοποίησή 
τους στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης. 
Εποµένως µπορούν παράλληλα να υπάρχουν πολλαπλές σφαίρες για την επίτευξη 
διαφορετικών στόχων. Οι κύριες ιδιότητες µιας σφαίρας δραστηριοτήτων είναι: µια 
σφαίρα είναι προσαρµόσιµη, κάθε ένας από τους πόρους της είναι αυτόνοµος, αντιδρά σε 
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κάθε αλλαγή στο περιβάλλον που βρίσκεται καθώς και στις αλληλοσυσχετίσεις ανάµεσα 
στους πόρους της και τέλος είναι αξιόπιστη. 
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3. Ιδιωτικότητα και διάχυτος υπολογισµός 
 

3.1  Ιδιωτικότητα 
 
            Η προστασία της ιδιωτικότητας των ανθρώπων είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτηµα. 
Κάτι το οποίο δε µπορεί να επιλυθεί αν δε ληφθούν υπόψη οι συνήθειες των ανθρώπων, 
οι προτιµήσεις τους και ηθικές απόψεις. Μια προσέγγιση θα ήταν η διεξαγωγή σε βάθος 
συνεντεύξεων σχετικά µε τις ατοµικές προτιµήσεις και αντιλήψεις σχετικά µε την 
ιδιωτικότητα. Ειδικότερα όσο αφορά το περιεχόµενο της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 
υπάρχουν τέτοιες δηµοσκοπήσεις [48, 49]. Παρόλα αυτά όµως τέτοιες έρευνες έχουν 
δείξει ότι ο  ασυνείδητος χειρισµός των ανθρώπων σε θέµατα ιδιωτικότητας συχνά 
διαφέρει από τις συνειδητές τους απαντήσεις σε άµεσα ερωτηµατολόγια. 
            Μία άλλη προσέγγιση είναι εποµένως να δει κανείς την αντίληψη για την 
ιδιωτικότητα σε µάκρο-επίπεδο, πώς δηλαδή η κοινωνία έχει χειριστεί την ισορροπία 
µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού βίου τα τελευταία εκατό χρόνια και περισσότερο, 
και πώς οι στοχαστές έχουν προσπαθήσει να το ορίσουν.  
            Η παράδοση του σεβασµού της ιδιωτικότητας του ατόµου αναφέρεται µέχρι τώρα 
σε πολλές τοπικές συνήθειες, εθνικούς νόµους, και διεθνείς συνθήκες, οι οποίες έχουν 
τεθεί σε εφαρµογή προκειµένου να εκπληρωθεί αυτή η βασική ανθρώπινη ανάγκη. Η 
σηµαντικότερη από αυτές ενδέχεται να είναι η ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, που υιοθετήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη το 1948, και στο άρθρο 12 
αναφέρει [51]: 
 
“Κανένας δε µπορεί να υποβληθεί σε αυθαίρετες παρεµβάσεις στην ιδιωτικότητά του, την 

οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία, ούτε σε επιθέσεις κατά της τιµής και 
υπόληψής του. Καθένας έχει το δικαίωµα στην προστασία του νόµου εναντίον αυτών των 

παρεµβάσεων ή επιθέσεων” 
 

            Η µεταπολεµική Ευρώπη είδε την ιδιωτικότητα σαν ένα κρίσιµο ανθρώπινο 
δικαίωµα µέσω του Άρθρου 8 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης το 1950 [52], 
και ξανά το 2000 µε τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, 
ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει σε ένα απλό 
κείµενο όλο το φάσµα των αστικών, πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση [53]. 
Το Άρθρο 8 του Χάρτη, όσο αφορά την προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων, 
αναφέρει [54]: 
 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων που 
το αφορούν 

2. Τέτοια δεδοµένα πρέπει να επεξεργάζονται νόµιµα για καθορισµένους σκοπούς 
και µε βάση τη συγκατάθεση του ατόµου που αφορούν ή άλλους θεµιτούς λόγους 
που προβλέπονται από το νόµο. Καθένας έχει δικαίωµα στην πρόσβαση σε 
δεδοµένα που τον αφορούν και έχουν ήδη συλλεχθεί, καθώς και το δικαίωµα στη 
διόρθωσή τους 
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3. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο µιας ανεξάρτητης αρχής 
 
 
            Ένας από τους πιο ενηµερωµένους ορισµούς σχετικά µε την ιδιωτικότητα, 
έρχεται ήδη από τη δεκαετία του ΄60 όταν η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των 
δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά σε εθνική κλίµακα. Ο καθηγητής του 
πανεπιστηµίου Columbia, Alan Westin ορίζει την ιδιωτικότητα ως εξής [50]: 
 
“ Ιδιωτικότητα είναι η αξίωση των ατόµων, των οµάδων, ή των ιδρυµάτων να καθορίσουν 

για τους εαυτούς τους πότε, πώς και σε ποιό βαθµό πληροφορίες σχετικά µε αυτούς, 
κοινοποιούνται σε άλλους” 

 
            Πίσω στο 19ο αιώνα, η προστασία της κατοικίας (εδαφική ιδιωτικότητα) ήταν η 
πιο διαδεδοµένη πτυχή της προστασίας της ιδιωτικότητας. Εξίσου σηµαντική ήταν η ιδέα 
της σωµατικής ιδιωτικότητας, η προστασία από αδικαιολόγητους σωµατικούς ελέγχους, 
ιατρικές εξετάσεις ή πειράµατα. Αυτές οι δύο πτυχές καλούνται φυσική ιδιωτικότητα. 
Και µε την εφεύρεση του τηλέγραφου και τηλεφώνου στα τέλη του 19ου αιώνα, η αύξηση 
των µοντέρνων τηλεπικοινωνιών απαιτούσε την επαναξιολόγηση της έννοιας της 
επικοινωνιακής ιδιωτικότητας που µέχρι τότε αφορούσε το απόρρητο των σφραγισµένων 
επιστολών. 
 
            Ένας άλλος τρόπος διαχωρισµού των διαφόρων αντιλήψεων σχετικά µε την 
ιδιωτικότητα µπορεί να γίνει µε τη διάκριση των  επιπτώσεων που έχει η ιδιωτικότητα 
στις ζωές µας. 
            Οι παραπάνω διαδικαστικές πτυχές µπορούν να οµαδοποιηθούν στις τρεις 
λειτουργικές έννοιες της διαζωνικής, σχεσιακής και της ιδιωτικότητας λήψης αποφάσεων 
[39]. 
            Η διαζωνική ιδιωτικότητα προστατεύει ορισµένους χώρους, όπως την κατοικία 
µας, το χώρο εργασίας µας, ή το αυτοκίνητό µας. Η σχεσιακή ιδιωτικότητα προστατεύει 
τις σχέσεις στη ζωή ενός ατόµου, όπως οι προσωπικές σχέσεις σε µια οικογένεια µεταξύ 
του συζύγου και της συζύγου, ή µεταξύ της µητέρας και του παιδιού. Η ιδιωτικότητα της 
λήψης αποφάσεων είναι αυτό που αποκαλεί ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου 
του Amsterdam, Beate Rössler, “διασφάλιση των ερµηνευτικών δυνάµεων στη ζωή 
κάποιου”, την ελευθερία του καθενός να αποφασίζει για τον εαυτό του “µε ποιόν θέλω να 
ζήσω, τι δουλειά να κάνω, αλλά επίσης: τι ρούχα θέλω να φορέσω” [55].  
            Η ιδιωτικότητα εποµένως αφορά την αυτονοµία του ατόµου και την προστασία 
της ανεξαρτησίας µας να παίρνουµε κεντρικές αποφάσεις για το πρόσωπό µας. Ο Westin 
το περιγράφει αυτό ως εξής: 
 

“Κάθε πρόσωπο γνωρίζει τη διαφορά ανάµεσα στο τι θέλει να είναι και αυτό που 
πραγµατικά είναι, µεταξύ αυτού που ο υπόλοιπος κόσµος βλέπει σε αυτόν και αυτό που 
ξέρει ο ίδιος σαν την πιο πολύ σύνθετη πραγµατικότητά του. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες 
πτυχές του εαυτού του τις οποίες το άτοµο δεν κατανοεί πλήρως αλλά τις διαµορφώνει και 

διερευνά σιγά σιγά καθώς αναπτύσσεται” [50] 
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            Ένας άλλος τρόπος περιγραφής της ιδιωτικότητας είναι διαµέσου των 
συστατικών µερών της. Ο Ruth Gavinson ορίζει την ιδιωτικότητα σαν µια έννοια που 
αποτελείται από την µοναξιά, την ανωνυµία και τον έλεγχο [56]. Ο Arnold Simmel [57] 
το τοποθετεί µε παρόµοιο τρόπο, παρότι επεκτείνεται σε σχέση µε τον Gavinson: 
 

“Η ιδιωτικότητα είναι µια έννοια που συνδέεται µε την µοναξιά, τη µυστικότητα, και την 
αυτονοµία αλλά δεν είναι συνώνυµη µε τους όρους αυτούς. Για τις πέρα των καθαρά 

περιγραφικών πτυχών της ιδιωτικότητας όπως την αποµόνωση από τους υπόλοιπους, την 
περιέργεια, και την επίδραση των άλλων, η ιδιωτικότητα συνεπάγεται ένα κανονιστικό 
στοιχείο: το δικαίωµα του αποκλειστικού ελέγχου για την πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο” 

 
            Εκτός από το να δούµε τους ορισµούς της ιδιωτικότητας µπορούµε επίσης να 
προσπαθήσουµε να συλλάβουµε την έννοια αυτή εξετάζοντας πότε οι άνθρωποι νιώθουν 
ότι η ιδιωτικότητά τους έχει παραβιαστεί. Όπως και η ασφάλεια, έτσι και η ιδιωτικότητα 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε µια υπηρεσία στην οποία εγγράφονται οι άνθρωποι, αλλά 
περισσότερο µια προσδοκία ότι κάποιος βρίσκεται σε µια κατάσταση προστασίας χωρίς 
να χρειάζεται να το επιδιώξει ενεργά. 
            Ο Gary T.Marx, καθηγητής κοινωνιολογίας στο MIT έχει κάνει εκτεταµένη 
έρευνα στην περιοχή της ιδιωτικότητας και της παρακολούθησης, ορίζοντας τη διάβαση 
των προσωπικών ορίων (personal border crossing) σαν µια βασική έννοια: “Κεντρικές 
στην αποδοχή µας ή την αίσθηση αγανάκτησης σε ότι αφορά την παρακολούθηση ... είναι 
οι επιπτώσεις της διάβασης των προσωπικών ορίων” [58]. Ο Marx διαφοροποιεί µεταξύ 
τεσσάρων τέτοιων διαβάσεων των ορίων που µπορεί να θεωρηθούν σαν παραβίαση της 
ιδιωτικότητας: 

• Φυσικά όρια: Οι φυσικοί περιορισµοί των παρατηρήσεων, όπως οι τοίχοι και οι 
πόρτες, ο ρουχισµός, αλλά επίσης και τα σφραγισµένα γράµµατα και οι 
τηλεφωνικές κλήσεις. Ακόµα και οι εκφράσεις του προσώπου µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα φυσικό όριο ενάντια στα πραγµατικά συναισθήµατα ενός 
ατόµου. 

• Κοινωνικά όρια: Οι προσδοκίες για την εµπιστευτικότητα για τα µέλη 
συγκεκριµένων κοινωνικών ρόλων, όπως µέλη της οικογένειας, γιατροί ή 
δικηγόροι. Επίσης περιλαµβάνει και τις προσδοκίες ότι οι συνάδελφοί σου δε θα 
διαβάσουν προσωπικά µηνύµατα στο φαξ, ή υλικό το οποίο έχεις αφήσει στο 
φωτοτυπικό µηχάνηµα. 

• Χωροταξικά ή χρονικά όρια: Οι συνήθεις προσδοκίες των ανθρώπων ότι µέρη της 
ζωής τους, τόσο χρονικά όσο και σε κοινωνικό χώρο, µπορούν να παραµείνουν 
ξεχωριστά το ένα από το άλλο.  

• Όρια λόγω εφήµερων ή παροδικών επιπτώσεων: Αυτή η κατηγορία περιγράφει 
αυτό που είναι γνωστό σαν “φευγαλέα στιγµή”, µια ενέργεια η οποία ελπίζουµε 
ότι γρήγορα θα ξεχαστεί, ή παλιές φωτογραφίες και γράµµατα τα οποία πετάµε 
στα άχρηστα. Αν δούµε αργότερα κάποιο βίντεο µε τέτοια γεγονότα αργότερα ή 
αν βρούµε κάποιον να ψάχνει στα απορρίµµατά µας, θα παραβιαστούν οι 
προσδοκίες µας του να µπορούµε να έχουµε κάποιες πληροφορίες που έχουν 
περάσει απλά απαρατήρητες ή έχουν ξεχαστεί.  
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            Όταν προσωπικές πληροφορίες περνούν κάποιο από αυτά τα όρια χωρίς εµείς να 
το ξέρουµε τότε οι δυνατότητές µας για πιθανές ενέργειες επηρεάζονται. Η παραβίαση 
αυτή δεν αποτελεί απόλυτο µέτρο, αλλά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες, 
όπως το είδος της πληροφορίας που παραβιάζεται ή την κατάσταση κάτω από την οποία 
η πληροφορία αυτή φανερώνεται.  
 

3.2  Ιδιωτικότητα και διάχυτος υπολογισµός 
 
            Η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδοµένων πάντοτε ήταν έννοιες στενά 
συνδεδεµένες. Το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων δεν είναι νέο. 
Ανέκαθεν οι έχοντες την όποια εξουσία επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδοµένα όσων εξουσίαζαν, µε στόχο κυρίως τη διατήρηση της εξουσίας 
τους [1]. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι νόµοι που αφορούσαν την ιδιωτικότητα, έπρεπε 
να ξαναδιατυπωθούν λαµβάνοντας υπόψη τις µοντέρνες τηλεπικοινωνίες. Στη δεκαετία 
του ΄60 και του ΄70 ήταν η υλοποίηση αποτελεσµατικής διακυβέρνησης µέσω της χρήσης 
µοντέρνων βάσεων δεδοµένων, που οδήγησε σε εκ νέου ανανέωση της νοµοθεσίας 
σχετικά µε την ιδιωτικότητα, µε αποτέλεσµα του πρώτους µοντέρνους νόµους σχετικά µε 
την προστασία των δεδοµένων.  
            Μετά την εµπορευµατοποίηση του διαδικτύου τη δεκαετία του ΄90 ξεκίνησε και η 
τελευταία σειρά ανανεώσεων, καθώς η αυγή του διάχυτου υπολογισµού υπόσχεται την 
επόµενη επανάσταση των “έξυπνων αντικειµένων”. Παρόλο που ορισµένα από τα 
οράµατα του διάχυτου υπολογισµού ακούγονται ουσιαστικά σαν µια επανεξέταση της 
τεχνητής νοηµοσύνης, εφαρµογές όπως το “έξυπνο αυτοκίνητο” ή το “έξυπνο σπίτι” 
µπορεί να µην έχουν την ίδια µοίρα που είχαν τα όνειρα των έξυπνων µηχανών τις οποίες 
οι ερευνητές πίστευαν ότι βρίσκονταν κοντά µας [39].  
            Με τη χρήση µικροσκοπικών αισθητήρων, φθηνών µικροεπεξεργαστών και 
ασύρµατων επικοινωνιών, η τεχνολογία των υπολογιστών µπορεί να εισβάλλει στην 
καθηµερινή µας ζωή µε ένα απόλυτα διακριτικό τρόπο. Οµοίως, γεγονότα και φαινόµενα 
του πραγµατικού κόσµου µπορούν να αντιστοιχίζονται σε ένα υπολογιστή µε αξιοπιστία 
και αποτελεσµατικότητα. Το όριο ανάµεσα στον πραγµατικό και εικονικό κόσµο 
φαίνεται ότι εξαφανίζεται, όπως σε µια προσοµοίωση θα είναι πιθανή η µοντελοποίηση 
γεγονότων του πραγµατικού κόσµου σε πραγµατικό χρόνο, πάνω σε ένα υπολογιστικό 
σύστηµα. Η διάδοση της περιρρέουσας νοηµοσύνης θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο 
την κατάσταση, καθώς οι αισθητήρες των συστηµάτων διάχυτου υπολογισµού θα 
καταγράφουν πληροφορίες για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε 
περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης, οδηγώντας κάποιους κοινωνιολόγους στη 
σκέψη ότι ίσως θα πρέπει να εγκαταλείψουµε την ιδέα του ιδιωτικού χώρου εντελώς. 
Αυτό συµβαίνει επειδή µειώνεται η αποτελεσµατικότητα των φυσικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών µηχανισµών που συνήθως χρησιµοποιούµε για να ρυθµίσουµε την 
ιδιωτικότητά µας. 
            Η προστασία των δεδοµένων και η ιδιωτικότητα έχει να κάνει µε όλες αυτές τις 
αντιστοιχήσεις· τη µετάφραση γεγονότων του πραγµατικού κόσµου σε bits πληροφοριών 
τα οποία µπορούν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν αργότερα. Ο διάχυτος 
υπολογισµός έχει να κάνει µε την ψηφιοποίηση των ζωών µας µε σκοπό να επιτρέψουν 
στα υπολογιστικά συστήµατα να τις επεξεργαστούν αυτόµατα. ∆εν προξενεί έκπληξη το 
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γεγονός ότι ο διάχυτος υπολογισµός έχει τη δυναµική να αλλάξει ξανά την αντίληψή µας 
για την ιδιωτικότητα. 
            Με τον διάχυτο υπολογισµό η παρακολούθηση της καθηµερινής ζωής θα 
επεκταθεί πέρα από τις σηµερινές τραπεζικές συναλλαγές, τα αρχεία των τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων ή τα στοιχεία των εξυπηρετητών του Ιστού. Η απόλυτη εφαρµογή του 
διάχυτου υπολογισµού σε διαφορετικές περιοχές όπως νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, 
σχολεία, πανεπιστήµια, γραφεία, εστιατόρια, δηµόσιους χώρους, σπίτια, αυτοκίνητα, 
εµπορικά καταστήµατα, θα δηµιουργούσε ένα ολοκληρωµένο σύνολο από ίχνη 
δεδοµένων που θα µπορούσαν να µας καλύπτουν οπουδήποτε και αν πηγαίναµε. Ειδικά η 
“always-on” πτυχή του διάχυτου υπολογισµού (δεν είµαστε αναγκασµένοι να 
ανοιγοκλείνουµε τις διάφορες συσκευές αφού αυτές είναι έτοιµες για χρήση οποιαδήποτε 
στιγµή τις χρειαστούµε) θα επεκτείνει δραστικά την κάλυψη αυτή µε την πάροδο του 
χρόνου. Αντί για τα ανοµοιογενή ίχνη που αφήνουµε στο ∆ιαδίκτυο όσο είµαστε 
συνδεδεµένοι, τα έξυπνα σπίτια και περιβάλλοντα δε θα απενεργοποιούνται το βράδυ ή 
όσο είµαστε έξω. Στην πραγµατικότητα µπορεί να µην είναι πιθανό να 
απενεργοποιήσουµε τέτοιες συσκευές, αφού δε θα είχαν λειτουργία on-off, αλλά θα ήταν 
σε αδρανοποίηση τον περισσότερο χρόνο για την εξοικονόµηση ενέργειας και θα 
ενεργοποιούνταν από µόνες τους όταν θα συνέβαινε κάτι ενδιαφέρον γι΄αυτές. 
            Με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθηµερινές ενέργειες όπως οι 
συνοµιλία µε ένα φίλο (µέσω τηλεφώνου) ή η αγορά αγαθών (µέσω πιστωτικής κάρτας) 
έγιναν αισθητές πέρα από τέτοια φυσικά όρια. Καθώς ο διάχυτος υπολογισµός προσπαθεί 
να κρύψει την χρήση της τεχνολογίας, να κάνει τους υπολογιστές πρακτικά αόρατους, το 
επίπεδο της επίγνωσης τέτοιων ηλεκτρονικών συναλλαγών θα µειωθεί δραστικά από την 
σηµερινή αυτονόητη επίγνωση µέσω της χρήσης φυσικών συµβόλων όπως είναι οι 
πιστωτικές κάρτες ή τα κινητά τηλέφωνα. Σε ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον, 
κάθε αντικείµενο θα ήταν δυνατό να πάρει δακτυλικά αποτυπώµατα, να πάρει 
φωτογραφίες, να µετρήσει τη θερµοκρασία του σώµατος ή να παρατηρήσει το βηµατισµό 
κάποιου και να εξάγει συµπεράσµατα σχετικά µε τις σωµατικές και ψυχικές του 
συνθήκες. Ούτε η συλλογή δεδοµένων ούτε οι διάφορες δραστηριότητες θα είναι 
εµφανείς µε αποτέλεσµα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, οποιοδήποτε µέρος, 
οποιαδήποτε ενέργειά µας θα µπορούσε να καταγραφεί ηλεκτρονικά και έτσι να πάψει να 
είναι ιδιωτική. 
            Με το διάχυτο υπολογισµό θα αλλάξει επίσης και ο τύπος της πληροφορίας που 
συλλέγεται. Η µοντέρνα επεξεργασία δεδοµένων ασχολείται κυρίως µε “αληθινές” 
πληροφορίες, όπως ονόµατα, ηµεροµηνίες γεννήσεως, διευθύνσεις, επίπεδα εισοδήµατος 
ή καταλόγους αγορών. Ο διάχυτος υπολογισµός θα επεκτείνει την επιλογή τέτοιων 
γεγονότων πέρα από τα παραδοσιακά είδη πληροφοριών· έξυπνες µπλούζες και 
εσώρουχα θα µπορούν να καταγράφουν δεδοµένα υγείας όπως η πίεση του αίµατος, οι 
χτύποι της καρδιάς, η εφίδρωση ή τα επίπεδα της γλυκόζης σε πραγµατικό χρόνο. 
Έξυπνα ράφια στα σούπερ µάρκετ θα ξέρουν όχι µόνο τι έχει αγοράσει ένα άτοµο, αλλά 
τη σειρά µε την οποία το επέλεξε και πόσο δίστασε πριν το πάρει. Κινητά τηλέφωνα µε 
ενσωµατωµένο εντοπιστή GPS θα επιτρέπουν σε φίλους και την οικογένεια κάποιου να 
ξέρουν που βρίσκεται το άτοµο αυτό ανά πάσα στιγµή, εκτός και αν το ίδιο το άτοµο 
βρει µια καλή δικαιολογία και απενεργοποιήσει την υπηρεσία. Η εξόρυξη δεδοµένων θα 
επιτρέπει σε ερευνητές, πολιτικούς και ανθρώπους της αγοράς να βγάζουν 
συµπεράσµατα από αυτό το αυξανόµενο κύµα µικρών λεπτοµερειών συσχετίζοντας όλες 
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αυτές τις πληροφορίες, και µέσα από την σύγκρισή τους από εκατοντάδες παρόµοιους 
ανθρώπους να διακρίνουν πληθυσµιακά µοντέλα. Αυτό θα έχει επίσης σηµαντικές 
συνέπειες στην ανωνυµία τέτοιων δεδοµένων, καθώς τέτοιες πληροφορίες όπως η θέση 
κάποιου στη διάρκεια της µέρας, ο τρόπος περπατήµατος όπως αυτός καταγράφεται από 
αισθητήρες πίεσης στο έδαφος, ή ακόµα και ο ρυθµός αναπνοής ενός ατόµου, µπορούν 
εύκολα να αναγνωριστούν ακόµα και αν έχουν συλλεχθεί εντελώς ανώνυµα. 
            Με την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων, η συλλογή τους 
εξυπηρετεί ορισµένους σκοπούς: (1) οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να κάνουν καλύτερες 
πολιτικές έχοντας καλύτερα δεδοµένα αυτών των οποίων κυβερνούσαν, και αυτό 
σήµαινε να βρουν τι έκανε ο µέσος πολίτης, τι του άρεσε ή τι φοβόταν, (2) οι εταιρίες 
προσπάθησαν να βρουν τι αγαθά προτιµούσαν οι καταναλωτές. Με τις µοντέρνες 
µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων µεγάλα ποσά στατιστικών πληροφοριών, όπως το 
οικογενειακό εισόδηµα, οι διευθύνσεις, ή οι πολιτικές προτιµήσεις µπορούν να 
συσχετιστούν µε αποτέλεσµα την κατηγοριοποίηση οµάδων του πληθυσµού και την 
πρόβλεψη της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών ή/και 
καλύτερων προϊόντων θα παραµείνει στόχος των συστηµάτων διάχυτου υπολογισµού, 
αλλά τι δεδοµένα είναι απαραίτητα για να προβλεφθεί αυτό γίνεται όλο και λιγότερο 
σαφές, δεδοµένου ότι περισσότεροι διαφορετικοί τύποι πληροφορίας µπορούν να 
συλλεχθούν (όπως είδαµε παραπάνω). Με καλύτερες δυνατότητες εξόρυξης γνώσης από 
ποτέ, σχεδόν οτιδήποτε µπορεί να είναι σηµαντικό αν και µόνο αρκετά στατιστικά 
στοιχεία πάνω σε αυτό µπορούν να συλλεχθούν. Η επίγνωση του πλαισίου (context-
awareness) είναι ένα από τα βασικά πρότυπα στο διάχυτο υπολογισµό, καθώς εκτιµάται 
ότι µπορεί να επιτρέψει σε συστήµατα να προβλέψουν τις ανάγκες και διαθέσεις των 
χρηστών χωρίς την παρεµβολή κανενός είδους “πραγµατικής” νοηµοσύνης. Εποµένως 
όσο περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο υπάρχουν, τόσο καλύτερα αυτά τα 
συστήµατα ενδέχεται να αποδώσουν. Αντί να απευθύνονται σε στοχευµένες συλλογές 
δεδοµένων ειδικών πληροφοριών για ένα συγκεκριµένο σκοπό, τα µελλοντικά 
συστήµατα διάχυτου υπολογισµού θα µπορούσαν εύκολα να προσπαθήσουν να 
συλλέξουν οποιαδήποτε και όλη την πληροφορία που είναι πιθανά διαθέσιµη, και έτσι να 
µεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους για το σωστό προσδιορισµό του πλαισίου του 
χρήστη. 
            Με τα µοντέρνα δίκτυα πληροφοριών, οι πληροφορίες µπορούν να ταξιδέψουν 
σχεδόν µε την ταχύτητα του φωτός σε όλο τον κόσµο, και τα µοντέρνα συστήµατα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων επιτρέπουν την αποτελεσµατική ανάκτηση λεπτοµερειών 
από τεράστιες βάσεις δεδοµένων από ένα ευρύ φάσµα πηγών. Στο όραµα του διάχυτου 
υπολογισµού τέτοια συστήµατα δε θα είναι σχεδιασµένα έχοντας υπόψη τον άνθρωπο, 
αλλά στοχεύουν κατευθείαν σε συναλλαγές µεταξύ µηχανής και µηχανής: τα έξυπνα 
αντικείµενα θα “µιλούν” σε άλλα έξυπνα αντικείµενα µε σκοπό συνεργατικά να 
προσδιορίσουν το τρέχων πλαίσιο, και µεγάλα δίκτυα από αισθητήρες (κόµβοι) που θα 
µπορούν να στέλνουν σήµατα (αναγνώσεις) εµπρός και πίσω, ώστε να δηµιουργηθεί µια 
παγκόσµια κατάσταση που θα βασίζεται σε εκατοντάδες τέτοιες αναγνώσεις επιµέρους 
αισθητήρων. Παρόµοια, οι εξελιγµένες διεπαφές χρήστη-υπολογιστή θα επιτρέπουν την 
εύκολη πρόσβαση σε µη παραδοσιακούς τύπους δεδοµένων όπως πολυµέσα (audio και 
video streams). Ζώντας σε ένα κόσµο έξυπνων αντικειµένων που συνεργάζονται µεταξύ 
τους, η “ελευθερία κινήσεων” των προσωπικών πληροφοριών θα είναι πολύ αυξηµένη, 
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τόσο µεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών όσο και µεταξύ των συνεργαζόµενων 
τεχνουργηµάτων. 
            Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο πώς ορίζονται οι ψηφιακές περιοχές και 
κατ΄επέκταση οι σφαίρες δραστηριοτήτων. Μια ψηφιακή περιοχή έχει µια µετρήσιµη 
ποσότητα στοιχείων τα οποία περιέχονται µέσα στα όριά της. Παρόλα αυτά τα στοιχεία 
µιας ψηφιακής περιοχής είναι ενεργά, σε αντίθεση µε τα συνήθη παθητικά αντικείµενα 
που συναντάµε στις περιοχές του πραγµατικού κόσµου. Στο χώρο ενός περιβάλλοντος 
περιρρέουσας νοηµοσύνης, ακόµα και παραδοσιακά παθητικά αντικείµενα µπορούν να 
γίνουν ενεργά στοιχεία (τεχνουργήµατα) όταν ενισχυθούν µε αισθητήρες και 
δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνίας. Παροδικά στοιχεία, όπως δραστηριότητες 
και διεργασίες µπορούν τώρα να γίνουν στοιχεία µιας σφαίρας. Μια ακόµα 
ενδιαφέρουσα ιδιότητα των ψηφιακών αντικειµένων είναι η “διατήρηση”. Τα ψηφιακά 
αντικείµενα έχουν την τάση να αφήνουν ίχνη σε κάθε περιοχή όπου έχουν βρεθεί: 
δεδοµένα που δεν έχουν σβηστεί κανονικά, καταχωρήσεις µητρώου, χρονόσηµα σε 
εξυπηρετητές κλπ. µε τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Η 
έννοια της περιοχής µπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύπτει άλλα πεδία, και έτσι ο 
ορισµός των ορίων πρέπει να αλλάξει. Τα όρια µπορεί να είναι φυσικά, κοινωνικά, 
χωρικά και χρονικά, και εφήµερα ή παροδικά. Το περιβάλλον είτε είναι πραγµατικό ή 
ψηφιακό, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί µε τις περιοχές µελετώντας τα όριά τους. Ενώ τα 
όρια συχνά αναγνωρίζονται τόσο κοινωνικά όσο και νοµικά στο φυσικό κόσµο, το 
ψηφιακό περιβάλλον στερείται ενός τέτοιου ορισµού των ορίων, µε αποτέλεσµα, κάθε 
κατάχρηση ή παραβίαση τέτοιων ορίων να µη γίνεται αντιληπτή.  
 
            Είδαµε λοιπόν ότι η έννοια της ιδιωτικότητας µπορεί να προσεγγιστεί από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, και ότι κάθε ορισµός επικεντρώνεται σε διαφορετική 
περιοχή της ιδιωτικότητας. Κοιτάζοντας τις διαδικαστικές της πτυχές, µπορεί κανείς να 
διακρίνει µεταξύ σωµατικής, εδαφικής, πληροφοριακής και επικοινωνιακής 
ιδιωτικότητας. Οι λειτουργικές της πτυχές διακρίνουν την ιδιωτικότητα σε ζωνική, 
σχεσιακή και ιδιωτικότητα λήψης αποφάσεων. Και οι συνταγµατικές της πτυχές 
περιλαµβάνουν τη µοναξιά, ανωνυµία και έλεγχο [39]. 
            Επιπλέον προσπαθώντας να κατανοήσουµε την αφηρηµένη έννοια της 
ιδιωτικότητας είδαµε τις καταστάσεις στις οποίες κάποιος µπορεί να αισθάνεται ότι η 
ιδιωτικότητά του έχει παραβιαστεί. ∆ιαπιστώνεται ότι η αναµενόµενη ροή δεδοµένων δια 
µέσου των προσωπικών ορίων, όπως τα φυσικά εµπόδια, κοινωνικά εµπόδια, αποστάσεις 
στο χώρο και το χρόνο, καθώς και φευγαλέες στιγµές, τυπικά εκλαµβάνεται σαν 
καταπάτηση της ιδιωτικότητας. Η οικοδόµηση και ανάπτυξη συστηµάτων διάχυτου 
υπολογισµού θα διευκολύνει την παραβίαση τέτοιων ορίων. 
 

3.3  Αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας 
 
            Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε στις βασικές αρχές προστασίας της 
ιδιωτικότητας. Οι αρχές αυτές χρησιµοποιούνται για να καθοδηγήσουν το σχεδιασµό, 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πολιτικών ιδιωτικότητας και των ελέγχων της 
διασφάλισης της ιδιωτικότητας. Παρά τις κοινωνικές, πολιτιστικές, νοµικές και 
οικονοµικές διαφορές στα διάφορα πλαίσια που µπορεί να περιορίζουν τη χρήση 
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κάποιων αρχών, προτείνεται η εφαρµογή του συνόλου των αρχών της ιδιωτικότητας.  
Έτσι οι βασικές αρχές είναι [72]: 

• Συγκατάθεση και Επιλογή: Ένα άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει, 
ελεύθερα και µε πλήρη γνώση, αν θα επιτρέψει ή όχι τη συλλογή, τη χρήση, τη 
µεταφορά, την αποθήκευση, την αρχειοθέτηση, ή τη διαγραφή προσωπικών 
πληροφοριών εκτός αν υπάρχουν άλλοι νόµοι προστασίας δεδοµένων και 
ιδιωτικότητας που επιτρέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων χωρίς τη 
συγκατάθεση του ατόµου. Η συγκατάθεση µπορεί να επιτευχθεί σε µια βάση 
αποδοχής ή απόρριψης, µε αυτή της αποδοχής να είναι η προτιµώµενη. Η έµµεση 
ή η ρητή συγκατάθεση λαµβάνεται από το άτοµο πριν, κατά τη διάρκεια ή 
αµέσως µετά τη συλλογή των προσωπικών δεδοµένων. Οι προτιµήσεις του 
ατόµου που εκφράζονται στη συγκατάθεσή του, επιβεβαιώνονται και 
υλοποιούνται. 

• Προσδιορισµός του σκοπού: Ένας οργανισµός πρέπει να προσδιορίσει το σκοπό 
για τον οποίο προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται, χρησιµοποιούνται, 
µεταφέρονται, αποθηκεύονται ή διαγράφονται και να ανακοινώσει το σκοπό αυτό 
στο άτοµο πριν ή κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδοµένων. Ο σκοπός αυτός 
πρέπει να είναι ξεκάθαρος, περιορισµένος και σχετικός µε τις συνθήκες. 

• Περιορισµός της συλλογής: Η συλλογή των προσωπικών δεδοµένων πρέπει να 
είναι νόµιµη και να περιορίζεται σε εκείνο που είναι αναγκαίο για το 
συγκεκριµένο σκοπό. 

• Περιορισµός χρήσης, διατήρησης και αποκάλυψης: Οι οργανισµοί 
χρησιµοποιώντας, διατηρώντας και γνωστοποιώντας προσωπικά δεδοµένα 
χρειάζεται να περιορίσουν τη χρήση, διατήρηση και αποκάλυψη 
(συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά) αυτών στους σκοπούς µόνο για τους 
οποίους το άτοµο έχει ενηµερωθεί ή έχει εγκρίνει. Τα προσωπικά δεδοµένα 
πρέπει να διατηρούνται µόνο όσο χρειάζεται για να εκπληρωθεί ο σκοπός που 
έχει δηλωθεί και στη συνέχεια να καταστραφούν µε ασφάλεια ή να µετατραπούν 
σε ανώνυµα. 

• Ελαχιστοποίηση των δεδοµένων: Η ελαχιστοποίηση των δεδοµένων είναι πιο 
κοντά στην αρχή του περιορισµού της συλλογής αλλά προχωρεί ακόµα 
περισσότερο. Η ελαχιστοποίηση της συλλογής των δεδοµένων σηµαίνει την 
απαίτηση συλλογής µε όσο το δυνατό λιγότερα δεδοµένα. Ενώ, ο “περιορισµός 
της συλλογής” αναφέρεται σε περιορισµένα δεδοµένα που συλλέγονται σε σχέση 
µε το συγκεκριµένο σκοπό, η “ελαχιστοποίηση των δεδοµένων” αυστηρά 
ελαχιστοποιεί τη συλλογή των δεδοµένων ανεξάρτητα από το σκοπό της. 
Επιπλέον δεδοµένα µπορεί να ζητηθούν αν είναι ξεκάθαρο στο άτοµο ότι αυτό 
είναι τελείως προαιρετικό και ότι το άτοµο επωφελείται. 

• Ακρίβεια και Ποιότητα: Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα επεξεργασµένα 
προσωπικά δεδοµένα είναι ακριβή, ολοκληρωµένα, ενηµερωµένα (όπου 
χρειάζεται) και επαρκή για τους σκοπούς χρήσης αυτών.  

• Προσβασιµότητα, διαφάνεια και ειδοποίηση: Η προσβασιµότητα και η 
διαφάνεια είναι δύο έννοιες κλειδιά για την υπευθυνότητα. Οι ελεγκτές των 
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προσωπικών δεδοµένων
1  χρειάζεται να παρέχουν ξεκάθαρες και εύκολα 

προσβάσιµες δηλώσεις ιδιωτικότητας σχετικά µε τις πρακτικές τους, τις πολιτικές 
και τις διεργασίες σε σχέση µε το χειρισµό των προσωπικών πληροφοριών. Οι 
δηλώσεις ιδιωτικότητας πρέπει να περιλαµβάνουν το γεγονός ότι προσωπικά 
δεδοµένα συλλέγονται, το σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται, σε ποιούς 
οργανισµούς τα δεδοµένα αυτά µπορεί να αποκαλυφθούν, την ταυτότητα και τη 
θέση του ελεγκτή των δεδοµένων. Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να δίνονται όταν 
σηµαντικές αλλαγές στις διαδικασίες χειρισµού των προσωπικών δεδοµένων 
συµβαίνουν. 

• Ατοµική συµµετοχή και πρόσβαση: Τα άτοµα των οποίων προσωπικές 
πληροφορίες συλλέγονται, χρησιµοποιούνται, µεταφέρονται, αποθηκεύονται, 
αρχειοθετούνται ή διαγράφονται θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα πρόσβασης και 
ελέγχου των προσωπικών τους δεδοµένων αν είναι δυνατή η πιστοποίηση των 
ατόµων σε ένα κατάλληλο επίπεδο εµπιστοσύνης. Για παράδειγµα η παροχή 
διεύθυνσης IP δεν είναι αρκετή καθώς αυτή µπορεί να είναι δυναµική. Στα 
πιστοποιηµένα άτοµα θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά τους 
δεδοµένα και να ενηµερώνονται για τη χρήση και γνωστοποίηση αυτών σε 
τρίτους. 

• Υπευθυνότητα: Η συλλογή, χρήση, µεταφορά, αποθήκευση ή διαγραφή 
προσωπικών πληροφοριών συνεπάγεται την υποχρέωση της φροντίδας για την 
προστασία τους. Η ευθύνη για τις πολιτικές που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα, 
τις διαδικασίες και τις πρακτικές πρέπει να τεκµηριώνεται και να γνωστοποιείται, 
ανάλογα µε την περίπτωση και να ανατίθεται σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. 
Όταν µεταβιβάζονται προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, οι οργανισµοί πρέπει 
να επιδιώκουν προστασία της ιδιωτικότητας µέσω συµβατικών ή άλλων µέσων. 

• Έλεγχοι ασφάλειας: Οι ελεγκτές των προσωπικών πληροφοριών χρειάζεται να 
προστατεύσουν τα προσωπικά δεδοµένα που κατέχουν µε τους κατάλληλους 
ελέγχους ενάντια σε κινδύνους όπως η απώλεια ή η µη πιστοποιηµένη πρόσβαση 
σε προσωπικές πληροφορίες, η αθέµιτη καταστροφή, χρήση, τροποποίηση ή 
αποκάλυψη πληροφοριών. Τέτοιοι έλεγχοι χρειάζεται να βασίζονται σε 
κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας καθώς και σε τοπική νοµοθεσία, και θα πρέπει να 
είναι ανάλογα µε την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των πιθανών βλαβών, την 
ευαισθησία των πληροφοριών και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Οι έλεγχοι 
ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνουν λογικά οργανωτικά, φυσικά και τεχνικά 
µέσα και πρέπει να είναι αντικείµενο περιοδικής επανεξέτασης και 
επαναξιολόγησης. 

• Συµµόρφωση: Οι οργανισµοί που συλλέγουν, χρησιµοποιούν, µεταφέρουν, 
αποθηκεύουν ή διαγράφουν προσωπικές πληροφορίες πρέπει να εφαρµόζουν τους 
κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους και ανεξάρτητους µηχανισµούς ελέγχου µε 
τρόπο που διασφαλίζει τη συµφωνία στην τοπική νοµοθεσία προστασίας  
δεδοµένων και ιδιωτικότητας, και στην ασφάλειά τους, την προστασία των 

                                                 
1  ελεγκτής προσωπικών πληροφοριών: οντότητα (ή οντότητες) που θεωρείται υπεύθυνη για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (π.χ. συλλογή, τροποποίηση, χρήση, αποθήκευση ή διαγραφή) 
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δεδοµένων τους και τις πολιτικές τους και διαδικασίες που αφορούν την 
ιδιωτικότητα. 
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4. Γενικά περί οντολογιών και οντολογίες σχετικές 
µε την ιδιωτικότητα 

 

4.1  Ορισµοί Οντολογιών 
 
            Ο όρος οντολογία (ontology) προέρχεται από τη φιλοσοφία και έχει εισαχθεί στο 
πεδίο της µηχανικής γνώσης ως ένα µέσο αναπαράστασης της γνώσης. Οι οντολογίες ως 
τυπικά εννοιολογικά µοντέλα αναπαράστασης µιας περιοχής γνώσης χρησιµοποιούνται 
για την επαναχρησιµοποίηση και το διαµοιρασµό αυτής της γνώσης. Από φιλοσοφικής 
πλευράς, η οντολογία ορίζεται ως η επιστήµη που µελετά την ύπαρξη, τη φύση και τις 
σχέσεις των όντων (Αριστοτέλης). 
            Πρόσφατα, οι οντολογίες έχουν εφαρµοστεί σε πολλά επιστηµονικά πεδία, οπότε 
ο ορισµός τους εξελίσσεται επηρεαζόµενος από την εφαρµογή τους σε αυτά. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία είναι δυνατό να εντοπιστούν πολλοί ορισµοί για το τι είναι η οντολογία.  
            Ένας από τους πρώτους ορισµούς είναι ο παρακάτω. “Μια οντολογία ορίζει τους 
βασικούς όρους και τις σχέσεις που αποτελούν το λεξικό µιας περιοχής ενδιαφέροντος 
καθώς και τους κανόνες για το συνδυασµό των όρων και των σχέσεων µε σκοπό την 
επέκταση του λεξικού” [7]. Ο ορισµός αυτός αναγνωρίζει τους βασικούς όρους και τις 
σχέσεις µεταξύ των όρων, τους κανόνες που συνδυάζουν τους όρους και παρέχει τους 
ορισµούς των όρων και των σχέσεων. Από αυτό τον ορισµό, προκύπτει ότι µια οντολογία 
δεν περιλαµβάνει µόνο τους όρους που ορίζονται µε σαφήνεια, αλλά και τη γνώση που 
εξάγεται µε βάση τους κανόνες που περικλείονται στην οντολογία. 
            Στην επιστήµη και  την τεχνητή νοηµοσύνη, µια οντολογία αποτελείται από τις 
ρητές προδιαγραφές της αντίληψης για τον κόσµο [8] “an explicit specification of 
conceptualization” ή ορίζεται ως η τυπική προδιαγραφή µίας κοινής αντίληψης για τον 
κόσµο [9] “a formal specification of a shared conceptualization”. 
            Ο Fensel [10], επιχειρώντας να αναλύσει τους σύνθετους εννοιολογικά αυτούς 
ορισµούς, αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες που εµπεριέχονται σε αυτούς. Την 
“εννοιολογική αναπαράσταση”, που αναφέρεται σε ένα αφηρηµένο µοντέλο ενός 
φαινοµένου, τον όρο “τυπική”, που υποδηλώνει µια ακριβή µαθηµατικά περιγραφή, τον 
όρο “σαφής”, που εκφράζει την ακρίβεια των εννοιών και των εµφανώς ορισµένων 
σχέσεών τους και τον όρο “διαµοιρασµένη”, που υποδηλώνει την ύπαρξη µιας 
συµφωνίας µεταξύ εκείνων που χρησιµοποιούν τις οντολογίες. Με αυτή την εξήγηση, 
περιγράφει πώς η φιλοσοφική φύση των οντολογιών ενσωµατώνεται στις άλλες 
επιστήµες. 
            Ο Guarino [11] ορίζει την οντολογία ως µια λογική θεωρία που προτίθεται να 
ερµηνεύσει το νόηµα ενός τυπικού λεξιλογίου, εισάγοντας την έννοια της σηµασιολογίας 
στον ορισµό της οντολογίας, ενώ οι Jasper και Uschold [12] ορίζουν ότι µια οντολογία 
µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, αλλά περιέχει απαραίτητα ένα λεξιλόγιο όρων και τον 
προσδιορισµό της σηµασίας αυτών. Επίσης η οντολογία περιλαµβάνει ορισµούς και 
σχέσεις που συνδέουν τις έννοιες µεταξύ τους. Έτσι επιβάλλουν µια δοµή για µια 
περιοχή ενδιαφέροντος περιορίζοντας τις πιθανές ερµηνείες των όρων που περιέχονται 
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στην οντολογία. Αυτός ο ορισµός προσδιορίζει τις λειτουργίες των οντολογιών καθώς 
και την τεχνική προσέγγιση κατασκευής τους. 
            Για τους ανθρώπους, οι οντολογίες καθιστούν ικανή την καλύτερη πρόσβαση 
στην πληροφορία και επιδιώκουν κοινή κατανόηση, ενώ για τους υπολογιστές, οι 
οντολογίες διευκολύνουν την κατανόηση της πληροφορίας και την πιο διεξοδική 
επεξεργασία. ∆ιευκολύνουν το διαµοιρασµό και την επαναχρησιµοποίηση της γνώσης, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ ετερογενών και διανεµηµένων 
συστηµάτων εφαρµογών. Αποτελούν λοιπόν, ένα από τα βασικότερα εργαλεία 
σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας (semantic interoperability) γιατί προσφέρουν 
λεξιλόγια για την περιγραφή των εννοιών και των σχέσεών τους και λειτουργούν ως 
εργαλεία αυτόµατης “διερµηνείας” και συσχέτισης των µετα-δεδοµένων που 
χρησιµοποιούνται από διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες πληροφόρησης. 
            Γενικά, οι οντολογίες προσθέτουν νόηµα στην πληροφορία για να παρέχεται “η 
σωστή πληροφορία στο σωστό άτοµο τη σωστή στιγµή και µε το σωστό τρόπο”. 
            Η ανάγκη ύπαρξης, κατασκευής και διάδοσης των οντολογιών, στην επιστήµη 
των υπολογιστών προέκυψε εξαιτίας της αύξησης της ψηφιακής πληροφορίας, της 
δύσκολης πρόσβασης, εύρεσης και σύνοψης της πληροφορίας, του µεγάλου κενού 
µεταξύ της σηµασίας της πληροφορίας και της καταχωρηµένης πληροφορίας που 
υπάρχει, της δύσκολης ενοποίησης της πληροφορίας και της δυσκολίας που αφορά στη 
διαµοίραση και διαχείριση της γνώσης. 
 

4.1.1  ∆οµικά στοιχεία οντολογιών 
 
            Η γνώση στις οντολογίες τυποποιείται χρησιµοποιώντας πέντε κατηγορίες 
συστατικών [50]: 

- Κλάσεις (classes): Οι κλάσεις αναπαριστώνται µε τις έννοιες (concepts). Μια 
έννοια µπορεί να είναι οτιδήποτε για το οποίο µπορεί να ειπωθεί κάτι και µπορεί 
να είναι η περιγραφή µιας εργασίας, µιας λειτουργίας, µιας ενέργειας, µιας ιδέας, 
µιας κρίσης, κλπ. Οι έννοιες είναι δυνατό να διαιρεθούν σε δύο βασικές 
κατηγορίες: τις πρωταρχικές έννοιες (primitive concepts) οι οποίες έχουν µόνο 
απαραίτητες συνθήκες (ως προς τις ιδιότητές τους), για να είναι µέλος µιας 
κλάσης και τις έννοιες εξ ορισµού (defined concepts) των οποίων η περιγραφή 
είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να είναι ένα αντικείµενο µέλος της κλάσης. 

-  Σχέσεις (relations): Οι σχέσεις εκφράζουν ένα είδος αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
εννοιών ενός πεδίου ενδιαφέροντος, για παράδειγµα subclass-of, is-a, κλπ. 

- Συναρτήσεις (functions): Οι συναρτήσεις εκπροσωπούν µια ειδική περίπτωση 
σχέσης. Για παράδειγµα, η τιµή-µεταχειρισµένου-αυτοκινήτου µπορεί να 
προσδιορίζεται ως συνάρτηση της αρχικής τιµής του αντίστοιχου καινούργιου 
αυτοκινήτου, του µοντέλου και των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, των 
χιλιοµέτρων που έχει διανύσει κλπ. 

- Αξιώµατα (axioms): Τα αξιώµατα περιγράφουν προτάσεις που είναι πάντοτε 
αληθείς. Για παράδειγµα, αν ο Χ είναι δευτεροετής φοιτητής τότε µπορεί να 
παρακολουθήσει το µάθηµα Y. 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

32 
 

- Στιγµιότυπα (instances): Τα στιγµιότυπα αναπαριστούν συγκεκριµένα στοιχεία. 
Για παράδειγµα, ο φοιτητής µε το όνοµα “Γιάννης” είναι στοιχείο της κλάσης 
“Φοιτητής”. 

            Για την κατασκευή µιας οντολογίας απαραίτητο είναι να ακολουθήσουµε κάποια 
από τις υπάρχουσες µεθοδολογίες κατασκευής, ένα εργαλείο κατασκευής οντολογιών και 
µια γλώσσα αναπαράστασης. Παρακάτω θα αναφερθούµε γενικά στις µεθοδολογίες 
κατασκευής οντολογιών, ενώ στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναφερθούµε διεξοδικά στην 
µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, τη γλώσσα µε την οποία την αναπαριστούµε καθώς και 
το εργαλείο κατασκευής που χρησιµοποιήσαµε. 
 

4.2  Μεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών 
 

4.2.1  Μηχανική οντολογιών 
 
            Η Μηχανική οντολογιών αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που 
αφορούν στον κύκλο ζωής µιας οντολογίας, δηλαδή στην κατασκευή, διαχείριση, 
αξιολόγηση και εξέλιξη µιας οντολογίας και περιλαµβάνει τις µεθοδολογίες και τα 
εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε κάθε τέτοια διεργασία. 
 

4.2.2  Μεθοδολογίες µηχανικής οντολογιών 
 
            Οι οντολογίες αναπαριστούν µια κοινά αποδεκτή περιγραφή οντοτήτων που 
αφορούν σε µια συγκεκριµένη περιοχή ενδιαφέροντος µε σκοπό να καταστήσουν ικανά 
τα υπολογιστικά συστήµατα να επεξεργάζονται την πληροφορία ακόµα πιο 
αποτελεσµατικά, µε τρόπους που είναι χρήσιµοι και µεστοί σηµασίας στους ανθρώπινους 
χρήστες [29]. Οι οντολογίες χρησιµοποιούνται από διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων, 
σε διαφορετικές εφαρµογές και περιγράφουν διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος. 
            Η ανάπτυξη των οντολογιών αναφέρεται εκτός από την κατασκευή τους, που 
περιλαµβάνει µια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες που περιγράφουν πώς χτίζεται µια 
οντολογία από την αρχή ή χρησιµοποιώντας υπάρχουσες οντολογίες ή χρησιµοποιώντας 
άλλες πηγές (για παράδειγµα, κείµενο), και τη διαχείρισή τους, που αφορά σε 
συγκεκριµένες διαδικασίες µέσα στον κύκλο ζωής µιας οντολογίας, όπως προσεγγίσεις 
για συγχώνευση, εξέλιξη, διαχείριση διαφορετικών εκδόσεων µιας οντολογίας, 
ευθυγράµµιση και αξιολόγηση των οντολογιών, οι οποίες όµως δεν αποτελούν 
ολοκληρωµένες µεθοδολογίες µηχανικής οντολογιών, αφού ασχολούνται µεµονωµένα µε 
κάποια από τις διαδικασίες που εµπεριέχονται στον κύκλο ζωής µιας οντολογίας. Αυτές 
οι προσεγγίσεις µπορεί να αποτελούν µέρος µιας µεθοδολογίας κατασκευής µιας 
οντολογίας, ειδικά στην περίπτωση που η κατασκευή της οντολογίας πραγµατοποιείται 
µε χρησιµοποίηση ήδη υπαρχόντων οντολογικών ή µη-οντολογικών πηγών. 
 

4.2.3  Μεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών 
 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

33 
 

            Η δηµιουργία οντολογιών είναι µια πολύπλοκη, χρονοβόρα και ευαίσθητη σε 
σφάλµατα εργασία. Για το λόγο αυτό, διάφορες προσεγγίσεις κατασκευής οντολογιών 
έχουν προταθεί από διάφορες ερευνητικές κυρίως οµάδες. Οι µεθοδολογίες αυτές 
αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής µιας και µόνο οντολογίας για ένα συγκεκριµένο 
πεδίο ενδιαφέροντος και µπορούν να διακριθούν σε αυτές που αποσκοπούν στην 
κατασκευή µιας οντολογίας: από την αρχή (from scratch), χρησιµοποιώντας 
προϋπάρχουσες οντολογίες (by reusing pre-existing ontologies), και χρησιµοποιώντας 
προϋπάρχουσες µη-οντολογικές πηγές (by using non-ontological resources). 
Αυτές µπορούν επιπλέον να διακριθούν σε: 

• Συνεργατικές (collaborative) και µη-συνεργατικές (non-collaborative), ως προς το 
βαθµό συµµετοχής των µηχανικών οντολογιών, των χρηστών, των µηχανικών 
γνώσης και των ειδικών της κάθε περιοχής ενδιαφέροντος που εµπλέκονται στη 
διαδικασία κατασκευής µιας οντολογίας. 

• Εξαρτώµενες από την εφαρµογή (application-dependent) και µη-εξαρτώµενες 
(application-independent) από την εκάστοτε εφαρµογή, σύµφωνα µε το βαθµό 
εξάρτησης της οντολογίας που αναπτύσσεται και της τελικής της εφαρµογής. 

• Μη-αυτόµατες (manual), ηµι-αυτόµατες (semi-automatic) και αυτόµατες 
(automatic) µεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών, σύµφωνα µε το βαθµό της 
ανθρώπινης εµπλοκής στη διαδικασία κατασκευής. 

• Κεντρικοποιηµένες (centralized) και κατανεµηµένες (decentralized) προσεγγίσεις, 
ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των εµπλεκοµένων στη διαδικασία 
κατασκευής της οντολογίας. 

• “ Από πάνω προς τα κάτω” (top-down), “από κάτω προς τα πάνω” (bottom-up) ή 
“ από µέσα προς τα έξω” (middle-out) µοντέλα ανάπτυξης οντολογιών, ανάλογα 
µε την προσέγγιση που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του εννοιολογικού 
µοντέλου της οντολογίας.  

 
 

            Η πλειοψηφία των µεθοδολογιών κατασκευής οντολογιών από την αρχή (from 
scratch) προτείνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

• Ανάλυση των απαιτήσεων και του πεδίου ενδιαφέροντος, όπου προσδιορίζεται ο 
σκοπός δηµιουργίας της οντολογίας και οι προτιθέµενοι χρήστες της, καθώς και 
το εύρος της περιοχής ενδιαφέροντος που θα αναπαριστά η οντολογία. Αυτό το 
βήµα µπορεί να υλοποιηθεί µε τη διατύπωση ερωτήσεων επάρκειας ή µε άλλες 
διαδικασίες απόκτησης γνώσης. 

• Εννοιολογική µορφοποίηση, όπου µε βάση την προηγούµενη φάση, προκύπτουν 
οι έννοιες, οι µεταξύ τους σχέσεις και τα αξιώµατα που θα συµπεριληφθούν στην 
οντολογία. 

• Υλοποίηση. Το εννοιολογικό µοντέλο που προκύπτει από την προηγούµενη φάση, 
υλοποιείται µε µια τυπική γλώσσα αναπαράστασης. Η επιλογή της γλώσσας 
αυτής εξαρτάται από τους περιορισµούς που θέτει η εφαρµογή της οντολογίας. 

• Αξιολόγηση. Η οντολογία που προκύπτει αξιολογείται είτε µε βάση της 
ερωτήσεις επάρκειας, είτε από τους τελικούς χρήστες. 

• Εξέλιξη. Μετά την αξιολόγηση της οντολογίας, είναι δυνατόν να προκύψει 
ανάγκη αλλαγής της, λόγω νέων απαιτήσεων τόσο σε σχέση µε την εφαρµογή 
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από την οποία χρησιµοποιείται η οντολογία, όσο και  εξαιτίας αλλαγών στην 
περιοχή ενδιαφέροντος που περιγράφεται από την οντολογία. 

 

4.3  Οντολογίες σχετικές µε την ιδιωτικότητα 
 
            Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε κάποιες ήδη υπάρχουσες οντολογίες που 
προσεγγίζουν το πρόβληµα της ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισµού, 
καθώς επίσης και οντολογίες σχετικές µε την προστασία της ιδιωτικότητας και αφορούν 
ζητήµατα ασφάλειας (security) και εµπιστοσύνης (trust). 
 
            Πριν περιγράψουµε τις παραπάνω οντολογίες, είναι σηµαντικό να δώσουµε τον 
ορισµό της έννοιας της πολιτικής (policy) καθώς η έννοια αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην προστασία των πόρων ενός συστήµατος διάχυτου υπολογισµού.  
            Η πολιτική είναι µια τεχνική που προκύπτει για τον έλεγχο και τη ρύθµιση της 
συµπεριφοράς χαµηλού επιπέδου του συστήµατος καθορίζοντας υψηλού επιπέδου 
κανόνες του συστήµατος [2]. Η χρήση της πολιτικής είναι συνηθισµένη σε υπολογιστικά 
συστήµατα που έχουν σαν γνώρισµα την ασφάλεια ή την προστασία της ιδιωτικότητας. 
Οι γλώσσες καθορισµού µιας πολιτικής, οι οποίες αναπαριστώνται µέσω των γλωσσών 
του σηµασιολογικού ιστού (π.χ. RDFS, DAML+OIL και OWL) ορίζονται συνήθως σε 
όρους οντολογιών. Σε ένα περιβάλλον διάχυτου υπολογισµού, οι πολιτικές ορίζονται από 
τους χρήστες για να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν σε υπολογιστικές οντότητες να 
εκτελέσουν διαφορετικούς τύπους πράξεων.  
            Έχουµε λοιπόν τις εξής οντολογίες που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα: 
 

4.3.1  KAoS Policy Ontology 
 
            Η KAoS [3] είναι από τις πρώτες προσπάθειες για την αναπαράσταση µιας 
πολιτικής χρησιµοποιώντας την γλώσσα OWL. Ξεκίνησε από τα µέσα της δεκαετίας 
του ’90 σαν ένα σύνολο υπηρεσιών ανεξαρτήτως πλατφόρµας (platform-independent) 
που επιτρέπει στους ανθρώπους να ορίσουν πολιτικές που εξασφαλίζουν επαρκή 
προβλεψιµότητα και ελεγξιµότητα τόσο σε συστήµατα πρακτόρων όσο και σε κλασσικά 
κατανεµηµένα συστήµατα. Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που προσφέρει η KAoS, 
επιτρέπουν τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και την επίλυση αντιθέσεων, και την 
εκτέλεση των πολιτικών στα ειδικά πλαίσια που καθορίζονται από το πεδίο της 
οντολογίας. 
            Χρησιµοποιεί έννοιες (concepts) οντολογιών (κωδικοποιηµένες σε OWL) για να 
χτίσει πολιτικές. Η τωρινή έκδοση του πυρήνα των οντολογιών της KAoS [36] ορίζει 
βασικές έννοιες για τους δράστες (actors), τις ενέργειες (actions), οµάδες (groups), 
τοποθεσίες, διάφορες οντότητες που σχετίζονται µε τις δράσεις. Περιλαµβάνει 
περισσότερες από 100 κλάσεις και 60 ιδιότητες. 
            Η οντολογία actor περιέχει κλάσεις για ανθρώπους και µέρη λογισµικού τα οποία 
µπορεί να είναι το αντικείµενο µιας πολιτικής. Οι οµάδες δραστών ή άλλων οντοτήτων 
µπορούν να διαχωριστούν ανάλογα µε το αν το σύνολο των µελών ορίζεται εκτατικά (π.χ. 
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µέσω απαρίθµησης σε κάποια καταχώρηση) ή εκούσια (π.χ. βάσει ενός συγκεκριµένου 
µέρους όπου διάφορες οντότητες βρίσκονται αυτή τη στιγµή). 
            Η οντολογία action ορίζει διάφορους τύπους βασικών ενεργειών όπως η 
πρόσβαση, η επικοινωνία, η κίνηση κλπ. Ο οντολογικός ορισµός µιας ενέργειας συνδέει 
την ενέργεια µε µια λίστα ιδιοτήτων που περιγράφουν το περιεχόµενο της πράξης αυτής. 
Παραδείγµατα ιδιοτήτων των κλάσεων των ενεργειών είναι: ο προορισµός της 
επικοινωνίας, το είδος κρυπτογράφησης, ο χρόνος, προηγούµενο ιστορικό κλπ. Κάθε 
ιδιότητα συνδέεται µε εύρος τιµών που θα µπορούσε να έχει στην κλάση των ενεργειών. 
Ένα συγκεκριµένο στιγµιότυπο της κλάσης των ενεργειών µπορεί να πάρει τιµές για µια 
συγκεκριµένη ενέργεια µόνο µέσα από αυτό το εύρος.  
            Για µια συγκεκριµένη εφαρµογή, οι οντολογίες του πυρήνα της KAoS συνήθως 
επεκτείνονται µε επιπρόσθετες κλάσεις, στιγµιότυπα και κανόνες, που χρησιµοποιούν τις 
έννοιες των οντολογιών του πυρήνα σαν υπερσύνολα. Αυτό επιτρέπει στο πλαίσιο της 
KAoS (δηµιουργία, διαχείριση, εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω οντολογιών) να βρίσκει 
εξειδικευµένες έννοιες. 
            Στην KAoS οι πολιτικές µπορεί να εκφράζουν εξουσιοδότηση (περιορισµοί που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν µια ενέργεια) ή υποχρέωση (περιορισµοί που απαιτούν µια 
ενέργεια για να εκτελεστούν) για κάποιο είδος ενέργειας που πραγµατοποιείται από έναν 
ή περισσότερους δράστες, ενώ επιπλέον βοηθητικές πληροφορίες µπορούν να 
συνδέονται µε µια πολιτική όπως π.χ. η ύπαρξη κάποιας ποινής για την παραβίαση µιας 
συγκεκριµένης πολιτικής. 
            Η πολιτική εποµένως στην KAoS αναπαριστάται σαν ένα στιγµιότυπο µιας εκ 
των τεσσάρων κλάσεων: positive ή negative authorization, και positive ή negative 
obligation. Το στιγµιότυπο κατέχει τιµές για διάφορες ιδιότητες που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση (π.χ. προτεραιότητα, time stamp) που προσδιορίζουν πώς µια δεδοµένη 
πολιτική χειρίζεται µέσα στο σύστηµα. Η σηµαντικότερη ιδιότητα είναι το όνοµα της 
κλάσης της ενέργειας, όπου χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει την πραγµατική 
σηµασία της πολιτικής. Οι πολιτικές εξουσιοδότησης χρησιµοποιούν την παραπάνω 
ιδιότητα για να προσδιορίσουν την πράξη που επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Οι πολιτικές 
υποχρέωσης την χρησιµοποιούν για τον προσδιορισµό της πράξης που επιβάλλεται ή 
απαλλάσσεται. Οι ιδιότητες που αφορούν την ποινή µιας πολιτικής περιέχουν µια τιµή 
που αντιστοιχεί σε µια κλάση ενεργειών που πρέπει να γίνουν αφού παραβιαστεί µια 
πολιτική. 
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Εικόνα 2:  Η KAoS Policy Ontology 

 
 
            Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η έννοια της ενέργειας παίζει κεντρικό ρόλο στον 
ορισµό µιας KAoS πολιτικής. Συνήθως κάθε ενέργεια (κλάσεις) που απαιτείται για την 
υποστήριξη µιας νέας πολιτικής παράγεται αυτόµατα όταν ο χρήστης ορίζει µια νέα 
πολιτική µέσω του εργαλείου KPAT (KAoS Policy Administration Tool) που προσφέρει 
η KAoS. Μέσω διαφόρων περιορισµών ιδιοτήτων, ένα δεδοµένο αντικείµενο µιας 
πράξης µπορεί να µελετηθεί µε διάφορους τρόπους, για παράδειγµα, είτε µε επιµέρους 
πράκτορες, µε πράκτορες µιας συγκεκριµένης κλάσης κλπ. Το συγκεκριµένο πλαίσιο 
µέσα στο οποίο ο περιορισµός µιας πολιτικής εφαρµόζεται µπορεί να περιγραφεί 
επακριβώς µε τον περιορισµό των τιµών των ιδιοτήτων της συγκεκριµένης ενέργειας. 
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Εικόνα 3: KPAT εργαλείο δηµιουργίας πολιτικών 

 
 
            Στη διεπαφή του εργαλείου KPAT, που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, για την 
διαχείριση των πολιτικών δεν εµφανίζεται η αναπαράσταση σε OWL αλλά ο χρήστης 
κάθε φορά που απαιτείται να δώσει µια είσοδο, αυτή αναπαριστάται µε ένα σύνολο 
τιµών από τις οποίες διαλέγει. Έτσι η χρήση του εργαλείου γίνεται απλή και κατανοητή. 
 

4.3.2  Rei Policy Ontology 
 
            Η Rei [4] είναι µια γλώσσα καθορισµού πολιτικών που χρησιµοποιεί την γλώσσα 
OWL και επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν πολιτικές που αφορούν οντολογίες 
πεδίου ενδιαφέροντος. 
            Χρησιµοποιείται για να περιγράψει θετικές και αρνητικές παραχωρήσεις αλλά και 
υποχρεώσεις. Καθώς η Rei στρέφεται προς κατανεµηµένα περιβάλλοντα, περιλαµβάνει 
και προδιαγραφές επίλυσης συγκρούσεων όπως για παράδειγµα ανάθεση προτεραιότητας 
µεταξύ πολιτικών ή µεταξύ των επιµέρους κανόνων µιας πολιτικής. 
            Η Rei αποτελείται από διάφορες οντολογίες : ReiPolicy, ReiMetaPolicy, ReiEntity, 
ReiDeontic, ReiConstraint, ReiAnalysis, και ReiAction. Κάθε οντολογία περιγράφει τις 
κλάσεις και τις ιδιότητες που σχετίζονται µε το πεδίο αυτό. Παρακάτω περιγράφονται οι 
οντολογίες αυτές : 
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            Policy: Οι πολιτικές χρησιµοποιούνται για να οδηγήσουν τη συµπεριφορά των 
οντοτήτων µέσα στο πεδίο. Μια πολιτική κυρίως περιέχει µια λίστα κανόνων και το 
πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε για τον ορισµό του πεδίου της πολιτικής. Θα µπορούσε 
επίσης να περιλαµβάνει επίσης µια λίστα προεπιλογών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
ερµηνεία της πολιτικής καθώς επίσης και ένα σύνολο προδιαγραφών για την επίλυση 
συγκρούσεων. 
            Deontic Object: Η κλάση αυτή χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
παραχωρήσεων, απαγορεύσεων, υποχρεώσεων και απαλλαγών (δεοντικά αντικείµενα) 
για τις διάφορες οντότητες του πεδίου της πολιτικής. Περιλαµβάνει δοµές που 
περιγράφουν πάνω σε ποιές ενέργειες το ένα δεοντικό αντικείµενο περιγράφεται, ποιός 
είναι ο δράστης µιας ενέργειας, καθώς και κάτω από ποιές συνθήκες εφαρµόζεται το 
δεοντικό αντικείµενο.  
            Action: Η οντολογία αυτή είναι από τις πιο σηµαντικές στις προδιαγραφές της Rei 
καθώς οι πολιτικές περιγράφονται πάνω σε πιθανές ενέργειες στο πεδίο. Η κλάση αυτή 
περιλαµβάνει ιδιότητες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες. Η Rei περιλαµβάνει 
ακόµα µια αναπαράσταση των ενεργειών που επιτρέπει την λήψη περισσότερων 
χρήσιµων πληροφοριών, κάνοντας έτσι ευκολότερη την κατανόηση της ενέργειας και 
των παραµέτρων της. Τέλος, επιτρέπει πληροφορίες εξαρτώµενες από το πεδίο για 
ενέργειες που πρόκειται να προστεθούν. 
            Constraint: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τους περιορισµούς, ορίζοντας ένα 
σύνολο αντικειµένων, ένα σύνολο ενεργειών και ένα σύνολο χρηστών. Υπάρχουν δύο 
είδη περιορισµών, SimpleConstraint και BooleanConstraint. Στην πρώτη περίπτωση οι 
περιορισµοί µοντελοποιούνται σαν µια τριάδα που αποτελείται από το υποκείµενο 
(subject), το κατηγόρηµα (predicate) και το αντικείµενο (object). Οι περιορισµοί (απλοί 
και λογικοί) µπορούν να συνδυαστούν σαν ζευγάρια χρησιµοποιώντας τους λογικούς 
τελεστές and, or και not. Κάθε λογικός τελεστής είναι υποκλάση της κλάσης 
BooleanConstraint.   
            Entity: Κάθε χρήστης, πράκτορας ή πόρος υλικού περιγράφεται σαν µία οντότητα. 
Προς το παρόν η κλάση Entity έχει µόνο µία ιδιότητα, την affiliation, που περιγράφει τον 
οργανισµό στον οποίο ανήκει µία οντότητα. Η κλάση Entity χωρίζεται στις υποκλάσεις 
Agent, Object και Variable που προσδιορίζουν αν µια οντότητα είναι πράκτορας, κάποιος 
πόρος υλικού ή µια µεταβλητή για την περιγραφή των περιορισµών. 
            MetaPolicy: Οι προδιαγραφές της Rei περιλαµβάνουν δοµές µεταπολιτικών 
(metapolicies) για το πώς ερµηνεύονται οι πολιτικές και το πώς µπορούν να επιλυθούν οι 
συγκρούσεις. Η Rei µοντελοποιεί δύο βασικούς τύπους µεταπολιτικών, έναν για τις 
προεπιλογές και έναν για την επίλυση συγκρούσεων, για τον χειρισµό διαφορετικών 
απαιτήσεων των πολιτικών. 
            Analysis: Για να είναι δυνατή η ανάπτυξη συνεκτικών και έγκυρων πολιτικών, η 
Rei παρέχει δύο καθορισµούς. Τη διαχείριση µέσω περιπτώσεων χρήσης (use-cases) και 
ανάλυση what-if. Στην πρώτη περίπτωση, ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης µπορεί να 
περιγραφεί σαν το σύνολο το οποίο µπορεί να επαληθεύεται συνεχώς µε βάση µια σειρά 
πολιτικών. Η ανάλυση what-if χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό προσωρινών 
αλλαγών στην πολιτική ή στις οντότητες µε σκοπό να εξεταστούν τα αποτελέσµατά τους 
πριν από την ολοκλήρωσή τους.  
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Εικόνα 4: H οντολογία Rei 

 

4.3.3  SOUPA Policy Ontology 
 
            H SOUPA (Standard Ontology for Ubiquitous and Pervasive Applications) [2, 37] 
είναι ένα σύνολο οντολογιών για την υποστήριξη της αναπαράστασης της γνώσης αλλά 
και τον διαµοιρασµό της, στα συστήµατα διάχυτου υπολογισµού. Το πρόγραµµα SOUPA 
ξεκινά τον Νοέµβριο του 2003 και αποτελεί µέρος του UbiComp Special Interest Group 
[6], που χρησιµοποιεί την γλώσσα OWL και περιλαµβάνει λεξιλόγια για την 
αναπαράσταση ευφυών πρακτόρων που συνδέονται µε πεποιθήσεις, επιθυµίες και 
προθέσεις, χρόνο, χώρο, γεγονότα, προφίλ χρηστών, ενέργειες και πολιτικές για 
ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Αποτελείται από δύο διαφορετικά, αλλά σχετιζόµενα σύνολα 
οντολογιών: SOUPA Core και SOUPA Extension. Το πρώτο σύνολο προσπαθεί να 
ορίσει γενικά λεξιλόγια τα οποία είναι καθολικά για το χτίσιµο εφαρµογών διάχυτου 
υπολογισµού, ενώ το δεύτερο το οποίο αποτελεί επέκταση του πρώτου, ορίζει 
επιπρόσθετα λεξιλόγια για την υποστήριξη συγκεκριµένων τύπων εφαρµογών.        
Συγκεκριµένα το σύνολο Core αποτελείται από εννιά οντολογίες: 
            Person: Η οντολογία αυτή ορίζει τυπικά λεξιλόγια για την περιγραφή των 
πληροφοριών επικοινωνίας και του προφίλ ενός προσώπου. Η κλάση Person ορίζεται για 
να αναπαραστήσει ένα σύνολο όλων των ανθρώπων στο πεδίο της SOUPA. 
            Agent, Action & Bdi: Μερικές φορές όταν χτίζεται ένα ευφυές σύστηµα διάχυτου 
υπολογισµού, είναι χρήσιµο να µοντελοποιούνται οντότητες όπως οι πράκτορες. Στην 
SOUPA οι πράκτορες χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο γνωστικιστικών (mentalistic) 
εννοιών όπως η γνώση, η πεποίθηση, η πρόθεση και η υποχρέωση. Στην οντολογία αυτή, 
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εξίσου οι υπολογιστικές οντότητες καθώς και οι χρήστες µπορούν να µοντελοποιηθούν 
σαν πράκτορες. 
            Policy: Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι δύο έννοιες που απασχολούν όλο και 
περισσότερο στην ανάπτυξη συστηµάτων διάχυτου υπολογισµού. Η πολιτική είναι µια 
τεχνική για τον έλεγχο και την προσαρµογή των συµπεριφορών του χαµηλού επιπέδου 
του συστήµατος, προσδιορίζοντας κανόνες υψηλού επιπέδου. Στην SOUPA, µια πολιτική 
είναι ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες ορίζονται από έναν δηµιουργό πολιτικών (π.χ. ένα 
χρήστη ή πράκτορα), και οι κανόνες αυτοί επιβάλλονται από κάποιον που εφαρµόζει τις 
πολιτικές (π.χ. έναν πράκτορα που προστατεύει την ιδιωτικότητα). Ο ορισµός κάθε 
κανόνα δίνει εξειδικευµένες οδηγίες σε αυτόν που επιβάλλει την πολιτική. Η κλάση 
Policy αντιπροσωπεύει ένα σύνολο από όλα τα κείµενα πολιτικών. Ένα στιγµιότυπο της 
κλάσης αυτής αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο κείµενο που ρυθµίζει τις παραχωρήσεις για 
τους πράκτορες να εκτελέσουν διάφορες πράξεις. Οι ιδιότητες creator, policyOf και 
enforcer περιγράφουν τον πράκτορα που δηµιουργεί την πολιτική, τον πράκτορα στον 
οποίο  εφαρµόζεται η πολιτική αυτή και τον πράκτορα που επιβάλλει τους κανόνες της 
πολιτικής αυτής. Για να περιγραφεί ο χρόνος όπου ένα κείµενο πολιτικής δηµιουργήθηκε, 
η οντολογία ορίζει την ιδιότητα createdOn και εύρος της οποίας είναι η κλάση 
InstantThing. Για να περιγραφούν οι κανόνες της πολιτικής, η οντολογία ορίζει την 
ιδιότητα permits για να εκφράσει τις παραχωρήσεις και την ιδιότητα forbids για να 
εκφράσει τις απαγορεύσεις. 
            Time: Η SOUPA ορίζει ένα σύνολο οντολογιών για την έκφραση του χρόνου 
καθώς και για σχέσεις που βασίζονται σε χρονικά γεγονότα. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν ιδιότητες διαφορετικών γεγονότων που 
συµβαίνουν στο φυσικό κόσµο. 
            Space: Η οντολογία αυτή είναι σχεδιασµένη για να υποστηρίζει την εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικά µε τις χωρικές σχέσεις µεταξύ διαφόρων τύπων γεωγραφικών 
περιοχών, την αντιστοιχία από γεω-χωρικές συντεταγµένες σε συµβολική αναπαράσταση 
του χώρου και αντίστροφα, καθώς και την αναπαράσταση γεωγραφικών µετρήσεων του 
χώρου.  
            Event: Τα γεγονότα είναι δραστηριότητες που έχουν χωρικές αλλά και χρονικές 
προεκτάσεις. Μια οντολογία γεγονότων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση 
διαφόρων δραστηριοτήτων και προγραµµατισµένων ενεργειών. Μέσα σε αυτή την 
οντολογία, η κλάση Event αναπαριστά όλα τα γεγονότα του πεδίου. 
 
            Οι οντολογίες της SOUPA Extension ορίζονται µε δύο σκοπούς: 1) τον ορισµό 
ενός επεκτεταµένου συνόλου λεξιλογίων για την υποστήριξη συγκεκριµένων τύπων 
εφαρµογών πεδίου διάχυτου υπολογισµού και 2) για να δείξουν πώς ορίζονται νέες 
οντολογίες επεκτείνοντας της οντολογίες του πυρήνα της SOUPA. Προς το παρόν η 
προέκταση της SOUPA αποτελείται από πειραµατικές οντολογίες για την υποστήριξη 
εφαρµογών επίγνωσης πλαισίου (context-aware) σε έξυπνα περιβάλλοντα. Αυτές είναι οι 
παρακάτω: 
            Priority: Η οντολογία αυτή ορίζει πρόσθετα λεξιλόγια για την ανάθεση τιµών 
προτεραιοτήτων στις επιθυµίες ενός πράκτορα και τις προοριζόµενες ενέργειες. Αν 
κάποια στιγµή δηλαδή υπάρξει σύγκρουση µεταξύ διαφορετικών επιθυµιών ή ενεργειών, 
τότε οι τιµές προτεραιότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιλύσουν τη 
σύγκρουση αυτή. 
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            Conditional & Unconditional Belief: Η οντολογία αυτή ορίζει τα λεξιλόγια για 
την περιγραφή των υπό συνθήκη πεποιθήσεων. Μια υπό συνθήκη πεποίθηση µπορεί να 
αποδοθεί µε χρονικές τιµές, τιµές ακρίβειας, ή τοπικά ορισµένες συνθήκες. ∆ηλώσεις 
που ορίζονται µε υπό συνθήκη ιδιότητες θεωρούνται αληθείς αν το σχετιζόµενο 
χρονόσηµο ανάγνωσης (time stamp) είναι έγκυρο, η τιµή ακρίβειας είναι πάνω από 
κάποιο προκαθορισµένο όριο και όλες οι τοπικά ορισµένες συνθήκες ικανοποιούνται. Σε 
διαφορετική περίπτωση, οι δηλώσεις θεωρούνται ψευδής. 
            Contact Preference: Η οντολογία αυτή ορίζει τα λεξιλόγια που περιγράφουν τις 
προτιµήσεις επικοινωνίας ενός χρήστη, οι οποίες είναι ένα σύνολο κανόνων που 
προσδιορίζει το πώς ο χρήστης θέλει να επικοινωνεί το σύστηµα µαζί του κάτω από 
διάφορες συνθήκες (π.χ. σε µια συνάντηση, εκτός πόλης, τα σαββατοκύριακα). Για 
παράδειγµα, ένας χρήστης µπορεί να ορίσει το σύστηµα να επικοινωνεί µαζί του µέσω 
κινητού τηλεφώνου όταν βρίσκεται εκτός πόλης, και µέσω SMS όταν βρίσκεται σε µια 
συνάντηση. 
            Meeting & Schedule: Αυτές οι δύο οντολογίες ορίζουν τα λεξιλόγια για την 
περιγραφή ενός γεγονότος συνάντησης (meeting event), προγραµµατισµένες ενέργειες 
και τους αντίστοιχους συµµετέχοντες. Μπορούν να βοηθήσουν έξυπνα συστήµατα 
συναντήσεων να αναπαραστήσουν και να εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε το 
περιεχόµενο της συνάντησης. 
 
 

 
 

Εικόνα 5: Η οντολογία SOUPA αποτελείται από δύο σύνολα οντολογιών, SOUPA Core και SOUPA 
Extension 
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4.3.4  Rein Ontology 
 
            Η Rein [26] είναι ένα πλαίσιο που στηρίζεται στον Ιστό (web-based) για την 
αναπαράσταση και εξαγωγή συµπερασµάτων πάνω σε πολιτικές σε πεδία που 
χρησιµοποιούν διαφορετικές γλώσσες αναπαράστασης πολιτικών. Το σύνολο των πόρων 
(resources) του συστήµατος, οι πολιτικές τους καθώς και οι σχέσεις µεταξύ τους 
σχηµατίζουν δίκτυα (Rein Policy Networks). Η Rein επιτρέπει στις οντότητες των 
δικτύων αυτών να εντοπιστούν τοπικά ή αποµακρυσµένα. 
            Η Rein δεν προτείνει µια απλή γλώσσα για να περιγράψει πολιτικές. Επιτρέπει σε 
κάθε χρήστη να έχει πιθανώς τη δικιά του γλώσσα πολιτικής ή την επαναχρησιµοποίηση 
µιας ήδη υπάρχουσας γλώσσας και αν είναι απαραίτητο, µια µεταπολιτική. 
            Το πλαίσιο αυτό λοιπόν αποτελείται από δύο κυρίως µέρη, (i) ένα σύνολο 
οντολογιών που περιγράφουν τα δίκτυα πολιτικών της Rein καθώς και τις αιτήσεις για 
πρόσβαση σε κάποιο πόρο, και (ii) µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων που δέχεται τις 
αιτήσεις αυτές και αποφασίζει εάν είναι έγκυρες. Περιλαµβάνει την οντολογία Rein 
Policy network και την οντολογία Rein Request. Οι οντολογίες αυτές φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα.  
 
 

 
 

Εικόνα 6: Rein Ontology: Η οντολογία αυτή περιλαµβάνει την οντολογία Rein Policy Network, που 
περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ πόρων, πολιτικών, µετα-πολιτικών και γλωσσών αναπαράστασης πολιτικών 

και την κλάση Request που χρησιµοποιείται για να εκτελεί ερωτήµατα (queries) στο δίκτυο της Rein 
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            H οντολογία Rein Policy network είναι κατασκευασµένη από τρείς βασικές 
ιδιότητες που χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν τις οντότητες του δικτύου των 
πολιτικών (policy network entities) που βρίσκονται τοπικά ή φιλοξενούνται µέσω HTTP. 
Η ιδιότητα policy χρησιµοποιείται για να αντιστοιχήσει τους πόρους µε τις αντίστοιχες 
πολιτικές που έχουν οι µηχανισµοί εισόδων των πόρων αυτών. Η ιδιότητα policy-
language χρησιµοποιείται από µια πολιτική για να αναφερθεί στη γλώσσα που 
χρησιµοποιεί η πολιτική αυτή και η ιδιότητα meta-policy χρησιµοποιείται από µια 
γλώσσα και αναφέρεται στους κανόνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω 
εξαγωγή συµπερασµάτων. Μια γλώσσα πολιτικής αναπαριστάται σαν µια RDF-S ή OWL 
οντολογία. Μια πολιτική µπορεί να είναι ένα σύνολο από στιγµιότυπα RDF-S ή OWL ή 
ακόµα και ένα σύνολο κανόνων σε κάποια από τις γλώσσες αναπαράστασης πολιτικών 
που υποστηρίζονται από την Rein. Ένα παράδειγµα του δικτύου πολιτικών της Rein 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 
 

 
 

Εικόνα 7: Παράδειγµα ενός δικτύου πολιτικών. Αποτελείται από πόρους που συνδέονται εσωτερικά, 
πολιτικές, γλώσσες πολιτικών και µετά-πολιτικές που µπορούν να φιλοξενηθούν σε διαφορετικούς 

εξυπηρετητές 
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            Τέλος, η κλάση Request είναι ένας τρόπος για να τίθενται ερωτήµατα στο δίκτυο 
της Rein. Η κλάση αυτή έχει τέσσερις ιδιότητες – η requester ορίζει ποιά οντότητα 
πραγµατοποιεί την αίτηση, resource είναι ο εκάστοτε πόρος, υπηρεσία ή πράξη που 
ζητείται, η access είναι ένας όρος (κλάση ή ιδιότητα) που ορίζεται στην γλώσσα 
αναπαράστασης της πολιτικής για τον µηχανισµό πρόσβασης, και ans είναι η απάντηση 
της µηχανής. Συνήθως η ιδιότητα resource είναι το URI του πόρου που ζητείται, ενώ η 
ιδιότητα requester είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων ή πιστοποιητικών του αιτούντος, γιατί η 
ταυτότητά του µπορεί να µην έχει πάντα κάποιο νόηµα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον όπως 
ο Ιστός. Τέλος, η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων της Rein µπορεί εύκολα να 
τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται επιπλέον ιδιότητες για ένα αίτηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων περιβαλλοντικών συνθηκών και ιδιοτήτων των πόρων. 
 

4.3.5  NRL Security Ontology 
 
            H NRL [28] είναι ένα σύνολο οντολογιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια 
(security). Παρέχει την δυνατότητα να περιγραφούν έννοιες που έχουν να κάνουν µε την 
ασφάλεια, σε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας. Οι οντολογίες από τις οποίες αποτελείται 
µπορούν να σχολιάσουν πόρους (resources) που µπορεί να είναι από απλά κείµενα µέχρι 
δια-δραστικές υπηρεσίες.  
Η NRL οντολογία ασφάλειας σχεδιάστηκε µε τους εξής σκοπούς: 
            1. Να περιγράψει πληροφορίες σχετικές µε την ασφάλεια οι οποίες εφαρµόζονται 
σε όλους τους τύπους των πόρων 
            2. Να δίνει τη δυνατότητα να σχολιαστούν πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
ασφάλεια σε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας για διάφορα περιβάλλοντα 
            3. Τη δηµιουργία οντολογιών οι οποίες είναι εύκολο να επεκταθούν και να 
προσφέρουν επαναχρησιµοποίηση 
            4. Τη διευκόλυνση της αντιστοιχίας απαιτήσεων ασφαλείας υψηλού επιπέδου σε 
χαµηλού επιπέδου δυνατότητες 
 
            Υπάρχουν επτά ξεχωριστές οντολογίες από τις οποίες αποτελείται η οντολογία 
NRL: 
            Main Security Ontology: µια οντολογία που περιγράφει έννοιες σχετικές µε την 
ασφάλεια 
            Credentials Ontology: µια οντολογία για να περιγράψει τα πιστοποιητικά 
ταυτοποίησης 
            Security Algorithms Ontology: µια οντολογία που περιγράφει διάφορους 
αλγόριθµους ασφάλειας 
            Security Assurance Ontology:  µια οντολογία που καθορίζει διάφορα πρότυπα 
ασφάλειας 
            Service Security Ontology: µια οντολογία που διευκολύνει τον σχολιασµό των 
υπηρεσιών του σηµασιολογικού Ιστού 
            Agent Security Ontology:  µια οντολογία που επιτρέπει την ανάπτυξη 
ερωτηµάτων σχετικά µε πληροφορίες ασφάλειας 
            Information Object Ontology:  µια οντολογία που περιγράφει τις παραµέτρους 
εισόδου και εξόδου των υπηρεσιών του Ιστού 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

45 
 

            Οι οντολογίες Service Security, Agent Security και Information Object βασίζονται 
σε ήδη υπάρχουσες οντολογίες ενώ οι υπόλοιπες είναι νέες. Οι οντολογίες Credentials, 
Security Algorithms, και Security Assurance παρέχουν τιµές για τις ιδιότητες των εννοιών 
της κύριας οντολογίας Main Security Ontology. Αυτές ενεργοποιούν αυτές τις έννοιες να 
περιγραφούν µε περισσότερες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τους τύπους πιστοποιητικών 
που χρησιµοποιούνται, τους αλγόριθµους που υποστηρίζονται, και τα σχετιζόµενα 
επίπεδα ασφαλείας. Η οντολογία Service Security παρέχει τα µέσα εκείνα για να 
χρησιµοποιηθούν έννοιες ασφαλείας από την κύρια οντολογία στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών του Ιστού. Η οντολογία Agent Service επιτρέπει τη δηµιουργία ερωτηµάτων 
που σχετίζονται µε την ασφάλεια χρησιµοποιώντας έννοιες από την κύρια οντολογία 
Main Security. Η οντολογία Information Object επιτρέπει το σχολιασµό των εισόδων και 
εξόδων των υπηρεσιών χρησιµοποιώντας την οντολογία Security Algorithms. Η σχέση 
µεταξύ όλων αυτών των οντολογιών φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 
 

 
 

Εικόνα 8: Γραφική αναπαράσταση των οντολογιών σχετικών µε την ασφάλεια και τις µεταξύ τους σχέσεις 
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4.3.6  P3P 
 
            H P3P [31] (Platform for Privacy Preferences Project) είναι µια γλώσσα 
περιγραφής πολιτικών που έχει υλοποιηθεί από την W3C. Επιτρέπει στις ιστοσελίδες να 
εκφράσουν τις διάφορες πρακτικές ιδιωτικότητάς τους σε ένα συγκεκριµένο τύπο 
(format) έτσι ώστε να µπορούν να ανακτηθούν αυτόµατα και να ερµηνευτούν εύκολα 
από τους πράκτορες χρηστών (user agents). Οι πράκτορες θα επιτρέπουν στους χρήστες 
να ενηµερώνονται για τις πρακτικές της συγκεκριµένης σελίδας (σε µορφή κατανοητή 
τόσο από τη µηχανή όσο και από τους ανθρώπους) και να αυτοµατοποιούν τη λήψη 
αποφάσεων βασιζόµενοι στις πρακτικές αυτές, όπου χρειάζεται. Επιπλέον οι χρήστες δε 
χρειάζεται να διαβάζουν τις πολιτικές ιδιωτικότητας κάθε φορά που επισκέπτονται την 
σελίδα.  
            Επιπλέον γνωρίζοντας ο χρήστης αυτές τις πληροφορίες (συνήθως µέσω έξυπνων 
διεπαφών), µπορεί να πάρει συνειδητές αποφάσεις για το αν θα υποβάλει ή όχι 
προσωπικές πληροφορίες σε µια συγκεκριµένη υπηρεσία. 
            Παρότι η P3P παρέχει ένα τεχνικό µηχανισµό για να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες 
µπορούν να είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε τις πολιτικές ιδιωτικότητας πριν 
ανακοινώσουν προσωπικές τους πληροφορίες, δεν παρέχει ένα µηχανισµό για να 
εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις πολιτικές τους. Παρόλα 
αυτά η P3P είναι συµπληρωµατική σε κανονισµούς και αυτορυθµιζόµενα προγράµµατα 
που παρέχουν µηχανισµούς επιβολής.   
 
 

 
 

Εικόνα 9: Τα βήµατα ανάπτυξης της πολιτικής P3P 
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            Οι πολιτικές ιδιωτικότητας προορίζονται για να περιγράψουν τις πρακτικές µιας 
εταιρίας όσο αφορά τα δεδοµένα, δηλαδή τι κάνουν µε τις πληροφορίες που συλλέγουν 
από τα άτοµα (συνήθως πελάτες αλλά µερικές φορές εργαζόµενους και άλλους). Οι 
προδιαγραφές της P3P περιλαµβάνουν ένα τυποποιηµένο λεξιλόγιο για την περιγραφή 
των πρακτικών αυτών και ένα σχήµα βάσης δεδοµένων για να περιγράψουν το είδος των 
πληροφοριών που συλλέγονται. Μια πολιτική P3P είναι µια συλλογή στοιχείων 
λεξιλογίου και δεδοµένων που περιγράφουν τις παραπάνω πρακτικές µιας συγκεκριµένης 
ιστοσελίδας.  
            Μια P3P πολιτική αποτελείται ουσιαστικά από τις απαντήσεις σε µια σειρά 
πολλαπλών ερωτήσεων και εποµένως δεν περιέχει πάντα τόσο λεπτοµερείς πληροφορίες 
όσο µια πολιτική ιδιωτικότητας  που είναι αναγνώσιµη από τους ανθρώπους. Η 
τυποποιηµένη µορφή µιας  P3P πολιτικής της επιτρέπει την αυτόµατη επεξεργασία.  
            Οι προδιαγραφές της P3P περιλαµβάνουν ακόµα ένα πρωτόκολλο για την αίτηση 
και µετάδοση πολιτικών. Το πρωτόκολλο αυτό είναι χτισµένο στο ίδιο πρωτόκολλο 
µεταφοράς υπερκειµένου (HTTP protocol) [38], το οποίο χρησιµοποιούν οι περιηγητές 
για την επικοινωνία µε τους εξυπηρετητές. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα οι 
πράκτορες χρησιµοποιούν τυποποιηµένα HTTP αιτήµατα ενός αρχείου αναφοράς 
πολιτικών (policy reference file) από µια γνωστή τοποθεσία της ιστοσελίδας στην οποία 
ο χρήστης κάνει το αίτηµα. Το αρχείο αναφοράς της πολιτικής προσδιορίζει την 
τοποθεσία του αρχείου της πολιτικής που εφαρµόζεται σε κάθε κοµµάτι της ιστοσελίδας. 
Μπορεί να υπάρχει µια πολιτική για ολόκληρη την ιστοσελίδα, ή διάφορες πολιτικές που 
καλύπτουν ένα διαφορετικό κοµµάτι της σελίδας. Ο πράκτορας τότε µπορεί να βρει την 
κατάλληλη πολιτική, να την αναλύσει και στη συνέχεια να δράσει ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις του χρήστη.  
            Η P3P επίσης επιτρέπει στις ιστοσελίδες να τοποθετούν τα αρχεία αναφοράς των 
πολιτικών σε άλλες τοποθεσίες πέρα των γνωστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ιστοσελίδα πρέπει να υποδεικνύει την τοποθεσία αυτή χρησιµοποιώντας µια ειδική 
HTTP επικεφαλίδα. Οι ειδικές επικεφαλίδες επιπλέον χρησιµοποιούνται ώστε να 
µεταφέρουν µια προαιρετική συνοπτική πολιτική. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν 
περιλήψεις ολόκληρων των P3P πολιτικών και περιγράφουν µόνο τις πρακτικές όσο 
αφορά τα δεδοµένα, χωρίς να έχουν τις πλήρεις δυνατότητες έκφρασης των P3P 
πολιτικών. 
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Εικόνα 10: Το βασικό πρωτόκολλο εύρεσης µιας P3P πολιτικής 

 

 

4.3.7  Trust Ontology in Service-Oriented Environments 
 
            Η εµπιστοσύνη (trust) πραγµατοποιείται µέσω της έννοιας µιας σχέσης 
εµπιστοσύνης (trust relationship) και ενός βαθµού εµπιστοσύνης (trust value) [32]. Η 
σχέση εµπιστοσύνης δηλώνει ένα βαθµό εµπιστοσύνης από το µέρος που εµπιστεύεται 
(trusting party) στο εµπιστευµένο µέρος (trusted party).  
            Σε ένα περιβάλλον προσανατολισµένο στις υπηρεσίες (service-oriented 
environment) η εµπιστοσύνη µπορεί να επικυρωθεί σε τρεις τουλάχιστον περιοχές, όπως 
πράκτορας (agent), υπηρεσία (service) και προϊόν (product). Στο παρακάτω διάγραµµα 
φαίνεται η οντολογική άποψη της εµπιστοσύνης.  
            Στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει η έννοια ‘εµπιστοσύνη’. Στο µεσαίο επίπεδο 
υπάρχει µια λίστα γενικότερων εννοιών όπως η εµπιστοσύνη του πράκτορα (agent trust), 
η εµπιστοσύνη της υπηρεσίας (service trust) και η εµπιστοσύνη του προϊόντος (product 
trust). Στο χαµηλότερο επίπεδο υπάρχει µια λίστα από συγκεκριµένες έννοιες, οι οποίες 
αποτελούν η κάθε µία και µια συγκεκριµένη οντολογία. 
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Εικόνα 11: Η έννοια της εµπιστοσύνης και η ιεραρχία του πεδίου της 

 
 
            Πιο ειδικά, η οντολογία service trust ορίζεται σαν την εννοιολογική µορφοποίηση 
ότι ο πελάτης (customer) εµπιστεύεται την υπηρεσία ανάλογα µε την ποιότητα της 
υπηρεσίας (Quality of Service) που διαθέτει ο παροχέας της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 
Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την οντολογική αναπαράσταση της service trust 
καθώς και τις σχέσεις της µε τις υπόλοιπες έννοιες. 
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Εικόνα 12: Η οντολογία service trust 

 
 
 
Οι υπόλοιπες έννοιες έχουν ως εξής: 

• Service Requester: πράκτορας που έχει το βαθµό εµπιστευτικότητας της QoS της 
υπηρεσίας που παρέχεται 

• Service: µια εµπιστευόµενη οντότητα της οποίας η QoS εξετάζεται από τον 
service requester 

• Context: αναφέρεται στη φύση της υπηρεσίας 
• Quality Aspects: ορίζουν την QoS 
• QoS criteria: είναι µετρικές που χρησιµοποιούνται για την ποιοτική αξιολόγηση 

της εµπιστευτικότητας των υπηρεσιών 
• Time slot: είναι το χρονικό πλαίσιο για το οποίο ο βαθµός εµπιστοσύνης ισχύει 

(παραµένει σταθερός) 
• Trustworthiness: είναι ένα µέτρο εµπιστοσύνης σε µια κλίµακα 

εµπιστευτικότητας 
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4.4   Σύγκριση και παρατηρήσεις 
 
Παρακάτω, βλέπουµε ένα συγκριτικό πίνακα µε βάσει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά 
µεταξύ των οντολογιών SOUPA, KAoS και Rei οι οποίες αποτελούν τις βασικότερες 
οντολογίες που σχετίζονται µε τις πολιτικές ιδιωτικότητας και της προτεινόµενης 
οντολογίας. 
 
 

 KAoS Rei SOUPA Προτεινόµενη 
Οντολογία 

Γλώσσα 
Προσδιορισµού 

OWL RDF-S OWL OWL 

Σπονδυλωτή Όχι Ναι Ναι Όχι 

Εργαλεία για 
προσδιορισµό 
πολιτικών 

KPAT – 
Graphical 
editor for 

ontology and 
policy 

management 

Όχι Όχι Όχι 

Σκοπός 
Προσδιορισµός 

πολιτικών 
Προσδιορισµός 

πολιτικών 

Αναπαράσταση 
γνώσης σε 
συστήµατα 
διάχυτου 

υπολογισµού 

Μοντελοποίηση 
σφαιρών 

ιδιωτικότητας 
και 

προσδιορισµός 
πολιτικών 

Απευθύνεται σε 
Περιρρέουσα 
Νοηµοσύνη 

Όχι Όχι Ναι Ναι 

Ενσωµατωµένοι 
κανόνες 

Όχι Όχι Όχι Ναι 

 

Πίνακας 1: Σύγκριση των οντολογιών SOUPA, KAoS, Rei και της προτεινόµενης οντολογίας 

 
Παρατηρούµε λοιπόν τα εξής : 

• Όλες οι παραπάνω οντολογίες αποτελούνται από επιµέρους οντολογίες (εκτός 
από την KAoS), κάθε µία από τις οποίες εξυπηρετεί και διαφορετικό σκοπό.  

• Από τις οντολογίες που παρουσιάστηκαν οι Rei και P3P αποτελούν από µόνες 
τους γλώσσες προσδιορισµού πολιτικών. Ειδικότερα η P3P αποτελεί το τρέχων 
πρότυπο για την προστασία της ιδιωτικότητας στον Ιστό. Μαζί µε την οντολογία 
KAoS δεν αναφέρονται απαραίτητα σε συστήµατα περιρρέουσας νοηµοσύνης. 
Επιπλέον, η προτεινόµενη οντολογία δεν εστιάζει αποκλειστικά στον 
προσδιορισµό πολιτικής (όπως η Rei και η P3P), αντίθετα χρησιµοποιείται ως µια 
βασική έννοια για την προστασία της ιδιωτικότητας σε οποιοδήποτε περιβάλλον 
περιρρέουσας νοηµοσύνης. 
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• Από την άλλη πλευρά η SOUPA αποτελεί ένα σύστηµα βασισµένο σε οντολογίες 
που αναφέρεται στην προστασία της ιδιωτικότητας σε συστήµατα διάχυτου 
υπολογισµού. Παρόλα αυτά, ενώ η SOUPA υποστηρίζει την προστασία της 
ιδιωτικότητας του χρήστη, δεν εστιάζει σε αυτή. Αντίθετα η προτεινόµενη 
οντολογία, η οποία είναι ενιαία, µπορεί να υποστηρίξει τις ιδιωτικές 
δραστηριότητες του χρήστη καθώς συµπεριλαµβάνονται µηχανισµοί ασφαλείας 
όπως ο έλεγχος πρόσβασης. Ακόµα, ένα από τα χαρακτηριστικά της οντολογίας 
που παρουσιάζεται είναι η προσέγγιση όλων των ενεργειών µε όρους δεδοµένων 
και επεξεργασίας αυτών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται καλύτερα αντιληπτή η 
έννοια της προστασίας της ιδιωτικότητας, αφού ουσιαστικά προστατεύονται τα 
δεδοµένα και ως συνέπεια όλες οι δραστηριότητες. 

 
            Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δοθεί µια γενική περιγραφή της έννοιας της 
ιδιωτικότητας σε ένα περιβάλλον διάχυτου υπολογισµού, δηµιουργώντας από την αρχή 
µια νέα οντολογία. Θα γίνει προσπάθεια να δωθούν µε κάθε λεπτοµέρεια τα µέρη που 
συµµετέχουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως είναι οι διάφορες οντότητες, οι χρήστες 
καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους. Επιπλέον γίνεται περιγραφή όλων εκείνων των 
ενεργειών µέσα στο πλαίσιο όπως αυτό δώθηκε στην εισαγωγή και αφορούν κυρίως την 
επεξεργασία των δεδοµένων. Για το λόγο αυτό θα επαναχρησιµοποιηθούν κάποιες από 
τις έννοιες που είδαµε στις υπάρχουσες οντολογίες που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Μερικές από αυτές είναι: η οντότητα, οι υπηρεσίες που παρέχονται, οι χρήστες, τα 
δεδοµένα  κλπ. 
            Παράλληλα µε την λεπτοµερή περιγραφή όλων των παραπάνω, στην παρούσα 
οντολογία, αναπτύσσεται η έννοια της πολιτικής. Παρόλα αυτά δεν αποτελεί γλώσσα 
καθορισµού πολιτικών όπως κάποιες από τις οντολογίες που είδαµε παραπάνω. 
Περιγράφεται τι ρόλο παίζει η πολιτική σε ένα σύστηµα διάχυτου υπολογισµού, τι 
ιδιότητες έχει καθώς επίσης και τους µηχανισµούς που απαιτεί µια πολιτική για να 
υλοποιηθεί. Αυτοί είναι η ταυτοποίηση (identification), η απόδοση δικαιωµάτων 
(authorization), η πιστοποίηση (authentication) και η χρήση κρυπτογράφησης 
(encryption). 
            Σε αντίθεση λοιπόν µε τις οντολογίες που υπάρχουν και παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, η παρούσα οντολογία δε θα αποτελείται από επιµέρους οντολογίες και θα 
δίνει µια λεπτοµερή περιγραφή του πλαισίου µέσα στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Η 
συγκεκριµένη εργασία δεν ασχολείται µε το πώς κάθε πόρος σε ένα περιβάλλον 
περιρρέουσας νοηµοσύνης µπορεί να πραγµατοποιήσει µηχανισµούς που σχετίζονται µε 
την ιδιωτικότητα. Αντίθετα, στόχος είναι η µοντελοποίηση των πολιτικών ιδιωτικότητας 
η οποία θα έχει σαν κέντρο αναφοράς το χρήστη, θα είναι ανεξάρτητη από τους πόρους 
που θα συµµετέχουν και θα µπορεί να υλοποιηθεί για οποιαδήποτε σφαίρα 
δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης αυτή 
αναφέρεται. 
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5. Η οντολογία Privacy Policy 
 

5.1  Ανάπτυξη οντολογίας Privacy Policy  
 
            Η οντολογία ως µια τυποποιηµένη περιγραφή ενός συγκεκριµένου τοµέα γνώσης 
η οποία πρέπει να είναι αποδεκτή από µια οµάδα ατόµων, για να έχει νόηµα η ύπαρξή 
της, έρχεται να καλύψει το πρόβληµα της πολυσηµίας (πολλές λέξεις περιγράφουν το 
ίδιο αντικείµενο) και της αµφισηµίας (ο ίδιος όρος περιγράφει διαφορετικά αντικείµενα). 
Μια οντολογία περιγράφει µε ακρίβεια τις έννοιες που αποφασίζει η οµάδα να 
περιγράψει. Η κατασκευή της απαιτεί να αποφασιστούν: 

• οι “παραδοχές” που πρέπει να λάβουν υπόψη οι κατασκευαστές της για το 
περιεχόµενο της οντολογίας (ποιες έννοιες θα περιγραφούν και ποιες όχι, αφού 
δεν µπορούν να περιγραφούν τα πάντα) 

• o σκοπός δηµιουργίας της (ποιοί θα είναι οι χρήστες της και που θα τη 
χρησιµοποιήσουν)  

• το είδος της οντολογίας που θα αναπτυχθεί (µια οντολογία που θα περιγράφει 
γενικούς όρους, όπως ο χρόνος και ο χώρος ή µια οντολογία που θα περιγράφει 
όρους µιας εξειδικευµένης περιοχής ενδιαφέροντος όπως η βιολογία)  

• η γλώσσα στην οποία θα υλοποιηθεί 
• η µεθοδολογία υλοποίησης της οντολογίας 

 

5.1.1  Είδος Οντολογίας 
 

            Έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη οντολογιών για διάφορους τύπους εφαρµογών 
και οι οποίες διαφέρουν ως προς το επίπεδο λεπτοµέρειας περιγραφής του πεδίου 
ενδιαφέροντος το οποίο αναπαριστούν. Ως προς το επίπεδο γενίκευσης, µπορούν να 
διακριθούν σε [26] : 

1) Οντολογίες “γενικού επιπέδου” ( top-level ontologies), οι οποίες περιγράφουν 
γενικές έννοιες, ανεξάρτητες συγκεκριµένου πεδίου ενδιαφέροντος 

2) Οντολογίες πεδίου ενδιαφέροντος και οντολογίες εργασίας (domain and task 
ontologies), οι οποίες αντίστοιχα, περιγράφουν έννοιες µιας συγκεκριµένης 
περιοχής ενδιαφέροντος, (όπως η βιολογία, η φυσική) και µια γενική εργασία ή 
δραστηριότητα (όπως η διάγνωση, ή οι πωλήσεις), εξειδικεύοντας τις έννοιες της 
οντολογίας του γενικού επιπέδου 

3) Οντολογίες εφαρµογής (application ontologies), οι οποίες περιγράφουν τις 
απαραίτητες για µια συγκεκριµένη εφαρµογή έννοιες. 
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Εικόνα 13: Τα είδη των οντολογιών, τα βέλη αναπαριστούν τις σχέσεις εξειδίκευσης 

 
 
 

            Η περιγραφή των εννοιών που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα µέσω µιας 
οντολογίας υψηλού επιπέδου είναι πολύ γενική. Από την άλλη, οι οντολογίες εφαρµογής 
είναι πολύ εξειδικευµένες. Εποµένως, επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στις 
οντολογίες εργασίας, ακριβώς επειδή η ιδιωτικότητα δεν αποτελεί ένα συγκεκριµένο 
πεδίο ενδιαφέροντος, αλλά σχετίζεται µε διεργασίες και δραστηριότητες του χρήστη. 
 

5.1.2  Γλώσσα υλοποίησης της οντολογίας 
 
            Οι γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών διακρίνονται σε παραδοσιακές γλώσσες 
(Κατηγορηµατική Λογική Πρώτης Τάξης [13,14], Λογική Πλαισίων [15,16,17], 
Περιγραφική Λογική [18]), σε γλώσσες που βασίζονται στο δίκτυο και η σύνταξή τους 
βασίζεται στην XML, όπως SHOE (Simple HTML ontology extensions) [19], XOL 
(Ontology exchange language) [20], OML (Ontology Markup Language) [21], RDFS 
(Resource Description Framework Schema) [22], DAML (DARPA Agent Markup 
Language) [23], OIL (Ontology Interchange Language) [24], OWL (Ontology Web 
Language) [25], και σε γλώσσες που αναπτύχθηκαν για να αναπαραστήσουν 
συγκεκριµένες οντολογίες και να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένες εφαρµογές, όπως η  
CycL [13] . 
            Εµείς στη συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιήσαµε την γλώσσα OWL καθώς 
έχει καλά ορισµένο συντακτικό και σηµασιολογία, ενώ είναι συµβατή και µε την 
αρχιτεκτονική του Παγκόσµιου Ιστού.  
            Πιο συγκεκριµένα, είναι µια σηµασιολογική γλώσσα µε επισηµειώσεις για την 
έκδοση και διαµοιρασµό οντολογιών στον Παγκόσµιο Ιστό. Επιτρέπει την περιγραφή της 
σηµασιολογίας της γνώσης µε τρόπο προσπελάσιµο από µηχανές. Ενώ παλαιότερες 
γλώσσες χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη εργαλείων και οντολογιών για 
εξειδικευµένες κοινότητες χρηστών (ειδικά στις επιστήµες και για εταιρικές εφαρµογές 
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ηλεκτρονικού εµπορίου), δεν ήταν συµβατές µε την αρχιτεκτονική του Παγκόσµιου 
Ιστού γενικά και του σηµασιολογικού Ιστού ειδικότερα. Η OWL χρησιµοποιεί URIs για 
ονοµατοδοσία καθώς και το πλαίσιο περιγραφής για τον Ιστό, το οποίο παρέχεται από 
την RDF, προσθέτοντας τις παρακάτω δυνατότητες στις οντολογίες: 

1. ∆υνατότητα να κατανέµονται µεταξύ πολλαπλών συστηµάτων, 
2. Κλιµάκωση σύµφωνη µε τις ανάγκες του Ιστού, 
3. Συµβατότητα µε πρότυπα του Ιστού για προσπελασιµότητα και διεθνοποίηση, 
4. Ανοικτότητα και επεκτασιµότητα. 

 

            Η OWL είναι χτισµένη πάνω από τις RDF και RDF Schema και προσθέτει 
επιπλέον λεξιλόγιο για την περιγραφή ιδιοτήτων και κλάσεων: µεταξύ άλλων, σχέσεις 
ανάµεσα σε κλάσεις (π.χ. ξένες µεταξύ τους), πληθάριθµος (π.χ. “ακριβώς ένα”), ισότητα, 
περισσότεροι τύποι ιδιοτήτων, (χαρακτηριστικά ιδιοτήτων (π.χ. συµµετρία) και 
απαριθµηµένες κλάσεις. 
            Παρέχει µηχανισµούς για τη δηµιουργία όλων των συστατικών µιας οντολογίας: 
έννοιες, στιγµιότυπα, ιδιότητες (ή σχέσεις), και αξιώµατα. Μπορεί να οριστούν δυο είδη 
ιδιοτήτων: ιδιότητες αντικειµένων και ιδιότητες τύπων δεδοµένων. Οι ιδιότητες 
αντικειµένων συσχετίζουν στιγµιότυπα µε άλλα στιγµιότυπα. Οι ιδιότητες τύπων 
δεδοµένων συσχετίζουν στιγµιότυπα µε τιµές τύπων δεδοµένων, για παράδειγµα 
συµβολοσειρές κειµένου, ή αριθµούς. Οι έννοιες µπορεί να έχουν υπέρ- και υπό-έννοιες, 
παρέχοντας έτσι ένα µηχανισµό για συλλογιστική υπαγωγής και κληρονοµικότητα 
ιδιοτήτων. Αξιώµατα χρησιµοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε 
κλάσεις και ιδιότητες, για παράδειγµα για τον καθορισµό της ισοδυναµίας µεταξύ δυο 
κλάσεων ή την περιοχή τιµών µιας ιδιότητας. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις της OWL:  

1) Η OWL Lite προσφέρει ένα περιορισµένο σύνολο χαρακτηριστικών, επαρκή για 
πολλές εφαρµογές και συγχρόνως σχετικά αποτελεσµατικά υπολογιστικά,  

2) Η OWL DL είναι ένα υπερσύνολο της OWL Lite και βασίζεται σε µια µορφή 
λογικής πρώτης τάξης που καλείται περιγραφική λογική, 

3) Η OWL Full είναι ένα υπερσύνολο της OWL DL και εξαλείφει κάποιους 
περιορισµούς της OWL DL µε το τίµηµα της εισαγωγής προβληµάτων 
υπολογιστικής διαχειρισιµότητας. 

 
            Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιείται η έκδοση OWL-DL. Η έκδοση αυτή 
προσφέρει τη µέγιστη εκφραστικότητα, διατηρώντας παράλληλα υπολογιστική 
πληρότητα (όλα τα συµπεράσµατα είναι υπολογίσιµα) και αποδοχή (όλοι οι υπολογισµοί 
τερµατίζονται σε πεπερασµένο χρονικό διάστηµα). Επιπλέον οι οντολογίες που 
βασίζονται στην περιγραφική λογική, αποτελούν µια καλή επιλογή για την περιγραφή 
της πληροφορίας που τροφοδοτεί τις εφαρµογές περιρρέουσας νοηµοσύνης.  
 

5.1.3  Εργαλείο υλοποίησης της οντολογίας 
 
            Στη συγκεκριµένη εργασία, το εργαλείο που θα χρησιµοποιήσουµε είναι το 
Protégé [27]. Μεταξύ όλων των εργαλείων είναι το πιο διαδεδοµένο. Τα πιο ισχυρά του 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα υπόλοιπα εργαλεία είναι: ανώτερη διεπαφή χρήστη (user 
interface), επεκτασιµότητα µέσω plug-ins, ευρεία λειτουργικότητα που παρέχεται είτε µε 
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την χρήση των plug-ins ή όχι, και το ευρύ σύνολο διαφορετικών µορφών (formats) που 
µπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν. 
 
            Πιο συγκεκριµένα, το Protégé είναι ένα εργαλείο διαχείρισης γνώσης. Χιλιάδες 
χρήστες το χρησιµοποιούν σε έργα που ποικίλουν από τη µοντελοποίηση της νόσου του 
καρκίνου έως τη µοντελοποίηση πυρηνικών σταθµών παραγωγής ενέργειας. Το Protégé  
είναι ελεύθερο λογισµικό.  
            Παρέχει ένα γραφικό δια-δραστικό περιβάλλον για σχεδιασµό και ανάπτυξη 
βάσεων γνώσης. Επιτρέπει στους µηχανικούς και τους ειδικούς εµπειρογνώµονες να 
εκτελούν µε ευκολία εργασίες διαχείρισης γνώσης. Όσοι αναπτύσσουν οντολογίες 
µπορούν να προσπελαύνουν τις σχετικές πληροφορίες γρήγορα όταν τις χρειάζονται και 
να διαµορφώνουν και να χειρίζονται οντολογίες. Η ιεραρχική δοµή της οντολογίας 
αναπαρίσταται µε τη µορφή δέντρου δίνοντας στο χρήστη γρήγορη και εύκολη 
πρόσβαση στις κλάσεις και υπό-κλάσεις. Για την εισαγωγή τιµών στις ιδιότητες, το 
Protégé χρησιµοποιεί ειδικές φόρµες, (Εικόνα 14).  
 
 
 

 
 

Εικόνα 14: Στιγµιότυπο οθόνης του Protégé 

 
 
            Το γνωστικό µοντέλο του Protégé είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο OKBC (Open 
Knowledge Base Connectivity). Υποστηρίζει κλάσεις και ιεραρχίες κλάσεων µε 
πολλαπλή κληρονοµικότητα, templates  και slots, ορισµό προκαθορισµένων και 
αυθαίρετων facet για τα slots µε σύνολα επιτρεπόµενων τιµών, περιορισµούς πλήθους, εξ 
ορισµού τιµές, και αντίστροφα slots, µετα-κλάσεις και ιεραρχία µετα-κλάσεων. 
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            Εκτός από την ευχρηστία του, το Protégé διακρίνεται από τα υπόλοιπα 
ολοκληρωµένα περιβάλλοντα µηχανικής οντολογιών για τις δυνατότητες εξέλιξης και 
επέκτασης που προσφέρει. 
            Το Protégé έχει µε επιτυχία χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή και τη χρήση 
οντολογιών αποτελούµενων από 150.000 πλαίσια (frames). Η δυνατότητα υποστήριξης 
βάσεων γνώσης αποτελούµενων από εκατοντάδες χιλιάδες πλαίσια απαιτεί την παρουσία 
δύο βασικών υποσυστηµάτων: µιας βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση και 
προσπέλαση των δεδοµένων και ενός µηχανισµού αποθηκευτικής µνήµης έτσι ώστε να 
είναι δυνατός ο χειρισµός νέων πλαισίων όταν ο αριθµός τους στη βασική µνήµη έχει 
ξεπεράσει το µέγιστο όριο. 
            Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής του  Protégé είναι ότι 
το σύστηµα είναι κατασκευασµένο µε ανοικτό και αρθρωτό σχεδιασµό. Η βασισµένη σε 
υπό-συστήµατα αρχιτεκτονική του δίνει τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών µε 
τη δηµιουργία αντίστοιχων πρόσθετων υπό-µονάδων (plug-ins).  Κάποιες από τις 
διαθέσιµες προσθήκες παρέχουν λειτουργίες, όπως: 

1. Εµφάνιση εικόνων µορφής gif, βίντεο και ήχου, καθώς και έναν επεξεργαστή 
διαγραµµάτων που επιτρέπει στο χρήστη να κατασκευάσει µια βάση γνώσης 
σχεδιάζοντας ένα διάγραµµα του οποίου οι κόµβοι και οι ακµές απεικονίζουν 
πλαίσια διαφορετικού είδους, ανάλογα µε το σχήµα και το χρώµα, 

2. Υποστήριξη για αποθήκευση και εισαγωγή οντολογιών γραµµένων σε RDF 
Schema, αρχεία XML µε DTD, αρχεία XML Schema και DAML+OIL, 

3. Οπτική αναπαράσταση οντολογιών µε το OntoViz plug-in, 
4. Συγχώνευση οντολογιών µε το PROMPT plug-in, 
5. Μηχανές εξαγωγής συµπερασµάτων (Flora, PAL plug-ins), 
6. Εισαγωγή στοιχείων από πηγές του διαδικτύου (UMLS, WordNet plug-ins), 
7. Αυτόµατο υπολογισµό δοµικών διαφορών µεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων 

µιας οντολογίας (PROMPTDiff plug-in), 
8. Σχολιασµός RTF εγγράφων (ONTO-H plug-in), 
9. Αυτόµατη εξαγωγή κλάσεων και ιδιοτήτων από συλλογές κειµένων (OntoLT 

plug-in). 
 

5.1.4  Μεθοδολογίες υλοποίησης οντολογιών 
 
            Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε για την κατασκευή της δικιάς µας 
οντολογίας, αναπτύσσεται αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο. Ενδεικτικά στο σηµείο 
αυτό αναφέρονται κάποιες υπάρχουσες µεθοδολογίες.  
            Η µεθοδολογία METHONTOLOGY [73] είναι µια µεθοδολογία για την 
κατασκευή οντολογιών είτε από την αρχή, µε την επαναχρησιµοποίηση άλλων 
οντολογιών όπως είναι ή µέσω µιας διαδικασίας επανα-κατασκευής τους. Η µεθοδολογία 
DILIGENT [74] (Distributed, Loosely-controlled and evolving Engineering of 
oNTologies) είναι µια συνεργατική και κατανεµηµένη µεθοδολογία κατασκευής 
οντολογιών, όπου εµπλέκονται συµµετέχοντες µε διαφορετικούς στόχους και ανάγκες 
και οι οποίοι δεν βρίσκονται συνήθως στην ίδια τοποθεσία, οπότε απαιτείται υποστήριξη 
άµεσης επικοινωνίας (online). Τέλος, η µεθοδολογία On-To-Knowledge [75] είναι µια 
µη-συνεργατική, εξαρτώµενη από την εφαρµογή µεθοδολογία κατασκευής οντολογιών 
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που εστιάζει σε διαδικασίες γνώσης (knowledge processes), οι οποίες αφορούν στη 
χρήση των οντολογιών και µετα-διαδικασίες γνώσης (knowledge meta-processes), οι 
οποίες αφορούν στην καθοδήγηση για την κατασκευή τους.   
      

5.2  Μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας Privacy Policy 
 

            Η µεθοδολογία που έχει χρησιµοποιηθεί ακολουθεί την φιλοσοφία της 
κατασκευής οντολογιών από την αρχή, η οποία βασίζεται στις ερωτήσεις επάρκειας 
(competency questions). 
            Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε για την 
κατασκευή της παρούσας οντολογίας. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τέσσερις κύριες 
φάσεις: καθορισµός (specification), εννοιολογική µορφοποίηση (conceptualization), 
υλοποίηση (implementation) και αξιολόγηση (evaluation), κάθε µία από αυτές 
συνοψίζοντας διαφορετικά βήµατα. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία προκύπτει από την 
επεξεργασία µεθοδολογιών που ήδη υπάρχουν, όπως αυτές που είδαµε παραπάνω, οι 
οποίες έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης εργασίας. Στη συνέχεια, 
περιγράφουµε τα βήµατα της επαναληπτικής διαδικασίας της κατασκευής της 
οντολογίας:  
 
            Φάση του καθορισµού (Specification Phase): ασχολείται µε την συλλογή των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληροί η οντολογία, π.χ. λόγοι δηµιουργίας, που στοχεύει, 
προβλεπόµενες χρήσεις. 
 

• Βήµα 1 : Προσδιορισµός του πεδίου και του τοµέα της οντολογίας 
 
            Αυτό σηµαίνει τον περιορισµό των ορίων του πεδίου που καλύπτει η οντολογία. 
Είναι σηµαντικό βήµα για την ελαχιστοποίηση των δεδοµένων και των εννοιών που θα 
αναλυθούν. Στο βήµα αυτό πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε ειδικούς του 
συγκεκριµένου πεδίου. Οι ειδικοί αυτοί υποστηρίζουν την απόκτηση γνώσης κατά την 
διάρκεια ανάπτυξης της οντολογίας. Ένας άλλος τρόπος προσδιορισµού του πεδίου της 
οντολογίας και των βασικών της εννοιών, είναι ο σχεδιασµός µιας λίστας ερωτήσεων 
επάρκειας (competency questions) τις οποίες η οντολογία θα είναι σε θέση να απαντήσει. 
Οι ερωτήσεις αυτές στο τέλος, θα αποτελέσουν κριτήριο για την επάρκεια της 
οντολογίας. Στο παράρτηµα παραθέτουµε το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε στις 
συναντήσεις µε τους ειδικούς και ενδειτκτικά κάποιες από τις απαντήσεις τις οποίες 
λάβαµε. 
 

• Βήµα 2 : Εξέταση επαναχρησιµοποίησης οντολογιών που ήδη υπάρχουν 

            Είναι σχεδόν πάντα αναγκαίο να εξεταστεί κάτι το οποίο έχει δηµιουργήσει 
κάποιος άλλος και να ελεγχθεί αν µπορούµε να βελτιώσουµε και να επεκτείνουµε 
υπάρχουσες πηγές για την δική µας συγκεκριµένη εργασία. Μια διαδικασία λιγότερο 
χρονοβόρα και πιο βολική για τους δηµιουργούς να χτίσουν µια οντολογία, είναι να 
ψάξουν και να επαναχρησιµοποιήσουν ήδη υπάρχουσες οντολογίες που βρίσκονται στον 
Ιστό, όταν κατασκευάζουν καινούργιες. Πολλές οντολογίες είναι πλέον διαθέσιµες σε 
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ψηφιακή µορφή και µπορούν να εισαχθούν σε περιβάλλοντα µηχανικής οντολογιών που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή νέων οντολογιών. Υπάρχουν βιβλιοθήκες 
επαναχρησιµοποιηµένων οντολογιών στον Ιστό, όπως η βιβλιοθήκη Ontolingua 
(http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/), η βιβλιοθήκη DAML 
(http://www.daml.org/ontologies), και η βιβλιοθήκη Protégé 
(http://www.protege.stanford.edu/plugins/owl/owl-library/). Η διαδικασία αυτή 
αποτελείται από δύο υπό-βήµατα. Το πρώτο είναι η εύρεση σχετικών οντολογιών για 
επαναχρησιµοποίηση. Αυτό µπορεί να γίνει µε την αναζήτηση συγκεκριµένων λέξεων-
κλειδιών (όπως στο Swoogle), ή χρησιµοποιώντας ένα πιο σύνθετο µηχανισµό 
ερωτηµάτων. Η διαδικασία αυτή παράγει µια λίστα από URIs οντολογιών σχετικές µε τις 
ανάγκες του χρήστη. Παρόλα αυτά οι υπηρεσίες που προσφέρουν τέτοια εργαλεία 
αναζήτησης οντολογιών µε βάση λέξεις-κλειδιά, όπως το Swoogle [33] και το 
OntoSearch [34], περιορίζονται µόνο στην εύρεση και δεν υποστηρίζουν πιθανή 
επαναχρησιµοποίηση των οντολογιών. Εµείς στο βήµα αυτό χρησιµοποιήσαµε τις 
βιβλιοθήκες που είδαµε παραπάνω καθώς επίσης την αναζήτηση µε βάση κάποιες λέξεις-
κλειδιά, όπως privacy, policy, security και ubiquitous computing. Στο προηγούµενο 
κεφάλαιο είδαµε τις κυριότερες οντολογίες τις οποίες εξετάσαµε για 
επαναχρησιµοποίηση. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, αποφασίσαµε να  
µη χρησιµοποιήσουµε αυτούσια κάποια από αυτές τις οντολογίες, αλλά να δανειστούµε 
κάποιες έννοιες τις οποίες θα ενσωµατώσουµε στην οντολογία που παρουσιάζουµε και 
την οποία κατασκευάσαµε από την αρχή. 

            Φάση εννοιολογικής µορφοποίησης (Conceptualization Phase): αναφέρεται 
στις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µε σκοπό την οργάνωση και τη δόµηση των 
πληροφοριών που λαµβάνεται στην φάση του καθορισµού, σε µοντέλα που έχουν νόηµα. 
Η φάση αυτή είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η οντολογία και 
αποτελείται από τα δύο ακόλουθα υπό-βήµατα :  

• Βήµα 3 : Ανάλυση της επιλεγµένης οντολογίας 

            Στο βήµα αυτό αναλύεται η επιλεγµένη οντολογία, αν υπάρχει αυτή, εξετάζοντας 
τις κλάσεις και τις ιδιότητές της, µε σκοπό να βρεθεί τρόπος ώστε να επεκταθεί.  
            Όπως θα δούµε και παρακάτω στην ανάλυση των όρων της οντολογίας µας, 
υπάρχουν κάποιες βασικές έννοιες τις οποίες έχουµε δανειστεί από τις ήδη υπάρχουσες 
οντολογίες που είδαµε παραπάνω. Έτσι λοιπόν η οντολογία µας θα περιλαµβάνει την 
έννοια της πολιτικής (policy) που ορίζουν οι χρήστες ανάλογα µε τις δικές τους ανάγκες. 
Επιπλέον για την περιγραφή του πλαισίου απαραίτητες είναι οι έννοιες των οντοτήτων 
(entity) όπου αυτές µπορεί να είναι πράκτορες (agents) ή συσκευές (devices), ενώ στην 
περιγραφή αυτή περιλαµβάνονται και οι ενέργειες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα. 
Στην οντολογία µας οι ενέργειες αυτές αναφέρονται σαν µηχανισµοί (mechanisms).    
 
            Ακόµα στο παραπάνω πλαίσιο σηµαντικό ρόλο παίζουν οι υπηρεσίες (services) 
που παρέχονται από τους διάφορους πόρους (resources) του συστήµατος, όρους τους 
οποίους έχουµε δανειστεί και εµείς. Τέλος, στην οντολογίας µας περιλαµβάνονται οι 
έννοιες της παροχής δικαιωµάτων (authorization) και πιστοποίησης των πόρων του 
συστήµατος (authentication). 
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• Βήµα 4 : Απαρίθµηση των βασικών όρων της οντολογίας 

            Αρχικά, είναι σηµαντικό να συγκεντρωθούν διάφοροι όροι σε µια λίστα, τους 
οποίους θέλουµε να δηλώσουµε. Σε πρώτη φάση δηµιουργούµε ορισµούς των εννοιών, 
χωρίζοντάς τους σε µια ιεραρχία και στη συνέχεια περιγράφουµε τις ιδιότητες των 
εννοιών αυτών, οι οποίες παρέχουν και τους βασικούς περιορισµούς και τις σχέσεις 
µεταξύ των εννοιών.  Το βήµα αυτό είναι το πιο σηµαντικό στην διαδικασία σχεδιασµού 
της οντολογίας γιατί περιλαµβάνει µηχανισµούς αποφάσεων σχετικά µε τη γενική δοµή 
της οντολογίας και κατά πόσο αυτή θα είναι λεπτοµερής όσο αφορά το πεδίο που 
περιγράφει. Χωρίζεται σε τρία υπό-βήµατα: (1) ορισµός και ιεραρχία των κλάσεων, (2) 
ορισµός σχέσεων και ιδιοτήτων των κλάσεων και (3) ορισµός των στιγµιότυπων. Στο 
πρώτο υπό-βήµα, για τον ορισµό της ιεραρχίας των κλάσεων,  υπάρχουν τρείς 
προσεγγίσεις [35]: ανάπτυξη από πάνω προς τα κάτω (top-down), που ξεκινά µε τον 
ορισµό των πιο γενικών εννοιών του πεδίου και µετέπειτα εξειδίκευση των εννοιών, 
ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), που ξεκινά µε τον ορισµό των πιο 
εξειδικευµένων κλάσεων και µετέπειτα οµαδοποίηση αυτών σε πιο γενικές έννοιες και 
την από µέσα προς τα έξω ανάπτυξη (middle-out), όπου ορίζουµε τις πιο προεξέχουσες 
έννοιες και έπειτα τις γενικεύουµε και εξειδικεύουµε κατάλληλα. Η επιλογή της 
προσέγγισης εξαρτάται άµεσα από την προσωπική άποψη του ειδικού του πεδίου, καθώς 
δεν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος για τον ορισµό της ιεραρχίας για κάποιο πεδίο. Στη 
δική µας περίπτωση ακολουθήσαµε τη δεύτερη προσέγγιση. 

            Στο σηµείο αυτό παρατίθεται µια λίστα όρων που προέκυψε από τα 
ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήσαµε στις συναντήσεις µας µε τους ειδικούς: 

� Authorization 
� Authentication 
� Data 
� Sensitive data 
� Anonymity 
� Identifiability 
� Protection 
� Resources 
� Privacy 
� Data storage 
� Services 
� Trust ability 
� Privacy policy 

 
 
 

i. Υποβήµα 1: Ορισµός και Ιεραρχία κλάσεων 
 

Στο πρώτο επίπεδο η οντολογία µας αποτελείται από τις κλάσεις: 
• Mechanism: Το σύνολο των µηχανισµών (ενεργειών) που είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθούν µέσα στο πλαίσιο του διάχυτου υπολογισµού και αφορούν 
κυρίως τα δεδοµένα  



Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ PRIVACY POLICY 
 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

61 
 

• PolicyMechanisms: Οι µηχανισµοί (ενέργειες) που είναι απαραίτητοι για την 
υλοποίηση µιας πολιτικής 

• Resource: Το σύνολο των πόρων ενός συστήµατος διάχυτου υπολογισµού 
• User: Οι χρήστες του πλαισίου 
• ID: Το σύνολο των ταυτοτήτων των οντοτήτων του συστήµατος. Μια ταυτότητα 

αποτελείται από ένα σύνολο τιµών που κατέχει µια οντότητα ή χρήστης και της 
επιτρέπει να διαχωρίζεται από κάποια άλλη οντότητα/χρήστη 

 
και από τις οντότητες: 
 

• Policy: Το σύνολο των πολιτικών που ορίζουν οι χρήστες του συστήµατος µε 
βάση τις ανάγκες τους 

• Time: Η έννοια του χρόνου, όπου θα µας χρειαστεί για να απαντήσουµε σε 
ερωτήµατα π.χ. πόσο διαρκεί η αποθήκευση κάποιων δεδοµένων ή µια πολιτική 

• TrustLevel: Το επίπεδο εµπιστοσύνης που διαθέτει ένας χρήστης ή ένα σύνολο 
χρηστών  

 Πιο αναλυτικά έχουµε:  

 
Υπερκλάση Κλάση/Οντότητα Υποκλάση/Οντότητα Υποκλάση/Οντότητα Οντότητα 

DataCollection   
DataStorage DataArchive  
DataTransfer   

DataAccess  
DataDisclosure  
DataDispose  

DataAdd 
DataDelete 
DataCorrect 

Mechanism DataProcessing 

DataUse 

DataModification 

DataAnonymization 

Πίνακας 2: Η κλάση Mechanism 

 
            DataProcessing: Η επεξεργασία των δεδοµένων που αποτελεί ουσιαστικά και το 
σύνολο των ενεργειών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο σύστηµα και αφορούν τα 
δεδοµένα. 
            DataCollection: Συλλογή των δεδοµένων. ∆ιάφορες οντότητες ή υπηρεσίες 
συλλέγουν πληροφορίες από ένα άτοµο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει να 
καταγράφονται σα να είναι συνδεδεµένες µε το άτοµο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι 
οι πληροφορίες ανήκουν σε αυτά τα άτοµα. 
            DataTransfer: Μεταφορά των δεδοµένων. Κατά τη µεταφορά των δεδοµένων 
πρέπει να διασφαλιστεί η υπευθυνότητα από κάθε µέρος που συµµετέχει στη µεταφορά. 
Επιπλέον η µεταφορά ευαίσθητων δεδοµένων πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν είναι 
αναγκαία για µια υπηρεσία που έχει ζητήσει ένα άτοµο. 
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            DataStorage: Αποθήκευση δεδοµένων. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε 
διαφορετικές µορφές και σε πολλά διαφορετικά µέρη. Η αποθήκευση ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να αποφεύγεται όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητη 
και θα πρέπει να αποθηκεύεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται σαν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδοµένα. 
            DataArchive: Η αρχειοθέτηση των δεδοµένων απαιτεί µεγάλη προσοχή κυρίως 
όταν αφορά προσωπικά δεδοµένα. Οι αρχές της ιδιωτικότητας ορίζουν ότι τα προσωπικά 
δεδοµένα πρέπει να διατηρούνται µόνο τόσο όσο χρειάζεται για να εξυπηρετήσουν ένα   
συγκεκριµένο σκοπό. 
            DataUse: Η χρήση των δεδοµένων µπορεί να σηµαίνει πολλά πράγµατα. Η 
πρόσβαση σε δεδοµένα (DataAccess), η αποκάλυψη δεδοµένων (DataDisclosure), και η 
τροποποίηση των δεδοµένων (DataModification). Ειδικά η τροποποίηση των δεδοµένων 
µπορεί να αφορά την προσθήκη νέων δεδοµένων (DataAdd) ή τη διαγραφή κάποιων 
δεδοµένων (DataDelete). Επιπλέον η τροποποίηση µπορεί να αφορά τη διόρθωση 
κάποιων δεδοµένων (DataCorrect) ή την ανωνυµοποίηση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα (DataAnonymization). 
            DataDispose: Στη φάση αυτή τα δεδοµένα διαγράφονται, µετατρέπονται σε 
ανώνυµα, να αρχειοθετηθούν ή να τα ξεφορτωθούµε µε κάποιο τρόπο. Εδώ σηµειώνεται 
ότι η διαγραφή των δεδοµένων δε σηµαίνει απαραίτητα ότι ξεφορτωνόµαστε οριστικά τα 
δεδοµένα αφού σε συστήµατα πληροφοριών τα διαγραµµένα δεδοµένα µπορούν να 
ανακτηθούν. 

 
Υπερκλάση Υποκλάση/Οντότητα Οντότητα 

PositiveAuthentication 
Authentication 

NegativeAuthentication 

Authorization  

Identification 
PolicyMechanisms 

Encryption 
 

Πίνακας 3: Η κλάση PolicyMechanisms 

 
            PolicyMechanisms: Οι µηχανισµοί (ενέργειες) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πολιτικής που ορίζει ένας χρήστης. 
            Identification: Αναγνώριση κάποιας οντότητας ή χρήστη µε βάση κάποιες 
µοναδικές αναφορές ταυτότητας και/ή πρόσθετες πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την 
οντότητα αυτή. 
            Authorization: Είναι το δικαίωµα που δίνει ο κάτοχος ενός πόρου σε κάποιο άλλο 
χρήστη ώστε να µπορέσει να τον χρησιµοποιήσει. 
            Encryption: Η χρήση κρυπτογράφησης κατά την αποθήκευση ή µεταφορά των 
δεδοµένων. 
            Authentication: Η επαλήθευση της ταυτότητας κάποιας οντότητας ή χρήστη µε 
βάση κάποια ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό. Η επαλήθευση αυτή ανάλογα µε το 
αποτέλεσµά της διακρίνεται σε θετική (PositiveAuthentication) ή αρνητική 
(NegativeAuthentication). 
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Υπερκλάση Κλάση/Οντότητα Υποκλάση/Οντότητα Οντότητα 

SensitiveData 
PersonalData 

NonSensitiveData Data 
PublicData  
Agent  

Entity 
Device  
ServiceProvided 

Resource 

Service 
ServiceReceived 

 

Πίνακας 4: Η κλάση Resource 

 
            Entity: Κάτι που έχει µια ξεχωριστή και διακριτή ύπαρξη. Για παράδειγµα ένας 
πράκτορας (Agent) ή µια συσκευή (Device). 
            Data: Είναι το σύνολο των δεδοµένων τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα µέσα 
σε κάποιο πλαίσιο. Συνήθως αποθηκεύονται µέσα σε κάποια οντότητα. ∆ιακρίνονται σε 
προσωπικά δεδοµένα (PersonalData) ή δηµόσια (PublicData). Επιπλέον τα προσωπικά 
δεδοµένα ενός χρήστη ανάλογα µε το πόσο σηµαντικά θεωρούνται γι΄αυτόν, 
διακρίνονται σε ευαίσθητα (SensitiveData) ή µη-ευαίσθητα (NonSensitiveData). 
            Service: Είναι το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από κάποιες συσκευές 
µέσα σε κάποιο πλαίσιο. Ανάλογα µε το αν κάποια οντότητα λαµβάνει ή παρέχει κάποια 
υπηρεσία, διακρίνονται σε παρεχόµενες υπηρεσίες (ServiceProvided) ή ληφθείσες 
(ServiceReceived). 

 
Υπερκλάση Υποκλάση/Οντότητα Οντότητα 

Group 
Client 

Individual User 
ResourceOwner  

Πίνακας 5: Η κλάση User 

 
            User: Το σύνολο όλων των χρηστών µέσα σε κάποιο πλαίσιο. Οι χρήστες 
διακρίνονται σε πελάτες (Client) και είναι αυτοί που ζητούν πρόσβαση σε δεδοµένα και 
γενικότερα τη χρήση κάποιου πόρου ή υπηρεσίας. ∆ιακρίνονται σε άτοµα (Individual) ή 
οµάδες ατόµων (Group). 
            ResourceOwner: Το σύνολο των χρηστών που κατέχουν κάποιο πόρο.  
 
 

Υπερκλάση Κλάση/Οντότητα Υποκλάση/Οντότητα Οντότητα 
AuthorizedID 

AuthenticatedID 
NonAuthorizedID IdentifiedID 

NonAuthenticatedID  
NonIdentifiedID  

ID 

AnonymousID  
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Πίνακας 6: Η κλάση ID 

 
            IdentifiedID: Η ταυτότητα ενός χρήστη η οποία είναι εγγεγραµµένη και 
αναγνωρίζεται από τον πόρο στον οποίο θέλει να έχει πρόσβαση ο χρήστης. 
            NonIdentifiedID: Η ταυτότητα ενός χρήστη η οποία δεν ταυτοποιείται από το 
συγκεκριµένο πόρο στον οποίο επιθυµεί πρόσβαση ο χρήστης. 
            AnonymousID: Η ταυτότητα ενός χρήστη που δεν έχει κάποια τιµή. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης δε θέλει να αναγνωριστεί (π.χ. σαν guest 
σε κάποια υπηρεσία).  
            AuthenticatedID: Η ταυτότητα του χρήστη η οποία επαληθεύεται µετά την 
αναγνώρισή της. ∆ηλαδή ο πόρος επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη που έχει τη 
συγκεκριµένη ταυτότητα και εποµένως αποκτά πρόσβαση στον πόρο αυτό.  
            NonAuthenticatedID: Η ταυτότητα ενός χρήστη η οποία ενώ έχει πρώτα 
αναγνωριστεί από τον πόρο, δε µπορεί στη συνέχεια να πιστοποιηθεί ότι πράγµατι 
πρόκειται για τον χρήστη που τη χρησιµοποιεί. Έτσι ο χρήστης δεν αποκτά πρόσβαση 
στον πόρο. 
            AuthorizedID: Η ταυτότητα του χρήστη, όπου αφού αναγνωρισθεί και 
πιστοποιηθεί από τον πόρο έχει δικαιώµατα σε κάποιο µηχανισµό για το συγκεκριµένο 
πόρο. 
            NonAuthorizedID: Η ταυτότητα του χρήστη, όπου αφού αναγνωρισθεί και 
πιστοποιηθεί από τον πόρο δεν έχει δικαιώµατα σε κάποιο συγκεκριµένο µηχανισµό για 
το συγκεκριµένο πόρο. 
 

ii. Υποβήµα 2: Ορισµός σχέσεων και ιδιοτήτων των κλάσεων                                                                          

Το δεύτερο υπό-βήµα αφορά τον ορισµό των ιδιοτήτων των κλάσεων, καθώς επίσης και 
τους περιορισµούς πάνω στις ιδιότητες αυτές. Οι κλάσεις από µόνες τους δεν παρέχουν 
αρκετές πληροφορίες για να απαντηθούν οι ερωτήσεις επάρκειας της πρώτης φάσης, οι 
οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα. Αφού έχουµε ορίσει µερικές από τις κλάσεις, 
πρέπει πρώτα να περιγράψουµε την εσωτερική δοµή των εννοιών, ορίζοντας δηλαδή 
ιδιότητες για κάθε έννοια και επίσης περιορισµούς στις ιδιότητες αυτές (data properties), 
και µετά πρέπει να ορίσουµε σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών κλάσεων (object 
properties). Παρακάτω βλέπουµε τον πίνακα των σχέσεων (ιδιοτήτων) που συνδέουν τις 
κλάσεις (Domain και Range) καθώς και η περιγραφή τους (description): 

 

 
Property Domain Range Description Constraint 

 
 
 

source 

 
 
 

Mechanism 

 
 
 

Entity 

η ιδιότητα αυτή 
µας υποδεικνύει 
ποιά είναι η 
πηγή µιας 

συγκεκριµένης 
ενέργειας 
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creatorOfPolicy 

 
 
 

Policy 

 
 
 

User 

η ιδιότητα αυτή 
µας υποδεικνύει 
ποιός είναι ο 
δηµιουργός 

µιας 
συγκεκριµένης 

πολιτικής 

 

 
 

recipient 

 
 

Mechanism 

 
 

Entity 

η σχέση αυτή 
δείχνει τον 

αποδέκτη µιας 
συγκεκριµένης 

ενέργειας 

 

 
 

authorizationOnResource 

 
 

Authorization 

 
 

Resource 

Η 
συγκεκριµένη 

ιδιότητα 
περιγράφει την 
εξουσιοδότηση 
ενός χρήστη για 
τη χρήση ενός 
συγκεκριµένου 

πόρου 

 

 
 
 

contains 

 
 
 

Group 

 
 
 

Individual 

η ιδιότητα αυτή 
συνδέει τις δύο 
κλάσεις και 

υποδεικνύει ότι 
µια οµάδα 

περιέχει πολλά 
άτοµα 

η κλάση 
Group 
περιέχει 

(contains) 
τουλάχιστον 
ένα άτοµο 

(Individual) 

 
 
 
 

gives 

 
 
 
 

ResourceOwner 

 
 
 
 

Authorization 

η σχέση αυτή 
περιγράφει το 
δικαίωµα που 
έχει πάνω σε 
κάποιο πόρο ο 
κάτοχος του 
πόρου αυτού 

 

 

 
 
 

about 

 
 
 

DataProcessing 

 
 
 

Data 

η σχέση αυτή 
προσδιορίζει µε 
ποιά δεδοµένα 
σχετίζεται µια 
συγκεκριµένη 

ενέργεια 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
η σχέση αυτή 
συνδέει µια 

οντότητα µε τα 
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has 

 
Entity 

 
Data 

δεδοµένα που 
έχει η οντότητα 

αυτή 

 
 
 

hasPositiveAuthentication 

 
 
 

Client 

 
 
 

PositiveAuthentication 

η ιδιότητα αυτή 
υποδεικνύει τη 

θετική 
πιστοποίηση 
που έχει ένας 

πελάτης 
(Client) 

 
 
 

hasPositiveAuthentication 

 
 
 

Client 

 
 
 

NegativeAuthentication 

η ιδιότητα αυτή 
υποδεικνύει την 

αρνητική 
πιστοποίηση 
που έχει ένας 

πελάτης 
(Client) 

 

 
 
 

hasData 

 
 
 

User 

 
 
 

PersonalData 

η σχέση αυτή 
συνδέει τους 
χρήστες µε τα 
προσωπικά 

τους δεδοµένα 

 

 
 
 
 
 

hasDuration 

 
 
 
 
 

DataStorage/Policy/Service 

 
 
 
 
 

Time 

η ιδιότητα αυτή 
υποδεικνύει τη 

χρονική 
διάρκεια που 

έχει η 
αποθήκευση 

δεδοµένων, µια 
πολιτική ή µια 
υπηρεσία 

 

 
 
 

hasID 

 
 
 

User 

 
 
 

ID 

µε τη σχέση 
αυτή 

συνδέονται οι 
χρήστες και οι 
ταυτότητες που 

κατέχουν 

 

 
 
 

hasPolicyMechanism 

 
 
 

Policy 

 
 
 

PolicyMechanisms 

η σχέση αυτή 
συνδέει µια 
συγκεκριµένη 
πολιτική µε 

τους 
µηχανισµούς 
που αυτή 
διαθέτει 

µια 
πολιτική 
έχει 

τουλάχιστο 
ένα 

µηχανισµό 
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hasRight 

 
 
 

Client 

 
 
 

Authorization 

η ιδιότητα αυτή 
συνδέει έναν 
πελάτη µε το 
δικαίωµα που 
έχει σε κάποιο 

πόρο 

 

 
 

hasTrustLevel 

 
 

Group 

 
 

TrustLevel 

η ιδιότητα αυτή 
µας υποδεικνύει 

το επίπεδο 
εµπιστοσύνης 
ενός συνόλου 
χρηστών 

 

 
 
 
 
 

identifiesID 

 
 
 
 
 

Entity 

 
 
 
 
 

ID 

µε τη σχέση 
αυτή συνδέεται 

κάποια 
οντότητα µε 
την ταυτότητα 
κάποιου πόρου 
ή χρήστη που 

αυτή 
αναγνωρίζει 

 

 
 
 
 

isOwnedBy 

 
 
 
 

Resource 

 
 
 
 

ResourceOwner 

η σχέση αυτή 
περιγράφει τους 
πόρους που 
είναι στην 
ιδιοκτησία 
κάποιου 

συγκεκριµένου 
κατόχου 

 

 
 
 
 

onMechanism 

 
 
 
 

Authorization/Encryption 

 
 
 
 

Mechanism 

η ιδιότητα αυτή 
υποδεικνύει τον 
µηχανισµό στον 
οποίο κάποιος 
χρήστης έχει 
δικαίωµα ή 
εφαρµόζεται 

κρυπτογράφηση 

 

 
 
 

owns 

 
 
 

ResourceOwner 

 
 
 

Resource 

η σχέση αυτή 
περιγράφει τους 
πόρους τους 

οποίους κατέχει 
ένας χρήστης 

 

 
 

provides 

 
 

Entity 

 
 

ServiceProvided 

η ιδιότητα αυτή 
περιγράφει τις 
υπηρεσίες που 
παρέχει µια 
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οντότητα 

 
 
 

receives 

 
 
 

User 

 
 
 

ServiceReceived 

η ιδιότητα αυτή 
περιγράφει τις 
υπηρεσίες που 
λαµβάνονται 

από ένα χρήστη 

 

 
 
 

hasEntityID 

 
 
 

Resource 

 
 
 

ID 

µε τη σχέση 
αυτή 

συνδέονται οι 
πόροι και οι 

ταυτότητες που 
κατέχουν 

 
 

onResource 

 
 

Mechanism 

 
 

Resource 

η σχέση αυτή 
υποδεικνύει τον 

πόρο στον 
οποίο γίνεται 

κάποια 
συγκεκριµένη 

ενέργεια 

 

Πίνακας 7: Object Properties 

 

 Παρακάτω βλέπουµε τον πίνακα µε τους περιορισµούς στις ιδιότητες για µερικές από τις 
βασικές έννοιες που περιγράψαµε παραπάνω (data properties). Θα δούµε για ποιά έννοια 
ορίζεται η κάθε ιδιότητα (Domain), τι τιµές παίρνει (Range) και µια µικρή περιγραφή 
αυτής (description):  

 
Property Domain Range Description 

Age PersonalData string 
η ηλικία του 
χρήστη 

 
BankAccount 

 
NonSensitiveData 

 
string 

ο τραπεζικός 
λογαριασµός 
του χρήστη 

 
Gender 

 
NonSensitiveData 

 
string 

το φύλο του 
χρήστη 

 
HomeAddress 

 
SensitiveData 

 
string 

η διεύθυνση 
κατοικίας του 

χρήστη 

 
MedicalProfile 

 
SensitiveData 

 
string 

το ιατρικό 
ιστορικό του 

χρήστη 

Name NonSensitiveData string 
το όνοµα του 

χρήστη 
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PhoneNumber 

 
NonSensitiveData 

 
unsignedInt 

ο αριθµός 
τηλεφώνου 
του χρήστη 

 
purpose 

 
Mechanism 

 
string 

ο σκοπός µιας 
συγκεκριµένης 

ενέργειας 

duration Time int 
η χρονική 
διάρκεια 

emailAddress NonSensitiveData String 
τo email ενός 

χρήστη 

idValue ID String 
η τιµή µιας 
ταυτότητας 

 
mechanismDescription 

 
Mechanism 

 
string 

η περιγραφή 
ενός 

µηχανισµού 
(ενέργειας) 

policyDescription Policy string 
η περιγραφή 
µιας πολιτικής 

 
 
 

rightDescription 

 
 
 

Right 

 
 
 

string 

η περιγραφή 
του 

δικαιώµατος 
που παρέχεται 

από ένα 
χρήστη σε 
κάποιο άλλο 

Πίνακας 8: Data Properties 

 

            Στη συγκεκριµένη οντολογία, έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί και µια σειρά 
κανόνων όπου βοηθούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων καθώς και στην περαιτέρω 
κατανόηση κάποιων εννοιών. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η οντολογία µπορεί να 
εµπλουτιστεί µε περισσότερους κανόνες, αλλά εδώ παρατίθενται αυτοί που αφορούν 
κάποιες από τις πιο σηµαντικές έννοιες της οντολογίας: 
 
 
            1) O πελάτης (client) που έχει αναγνωρίσιµο πιστοποιητικό 
(AuthenticatedID), το οποίο ελέγχεται από ένα πόρο (resource) έχει θετική 
πιστοποίηση (PositiveAuthentication) στoν πόρο αυτό. 
 
AuthenticatedID(?x2) , Authorization(?x5) , Client(?x1) , PositiveAuthentication(?x3) , 
Resource(?x4) , authorizationOnResource(?x5, ?x4) , hasID(?x1, ?x2) , 
identifiesID(?x4, ?x2) -> hasPositiveAuthentication(?x1, ?x3) 
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            2) O πελάτης (Client) που έχει µη αναγνωρίσιµο πιστοποιητικό 
(nonIdentifiedID), το οποίο ελέγχεται από ένα πόρο (resource) έχει αρνητική 
πιστοποίηση (NegativeAuthentication) στoν πόρο αυτό. 

Authorization(?x5) , Client(?x1) , NegativeAuthentication(?x3) , NonIdentifiedID(?x2) , 
Resource(?x4) , authorizationOnResource(?x5, ?x4) , hasID(?x1, ?x2) , 
identifiesID(?x4, ?x2) -> hasNegativeAuthentication(?x1, ?x3) 

 
            3) O κάτοχος ενός πόρου (ResourceOwner), έχει πάντα θετική πιστοποίηση 
(PositiveAuthentication) στον πόρο αυτό. 
 
PositiveAuthentication(?x3) , Resource(?x2) , ResourceOwner(?x1) , 
isOwnedBy(?x2, ?x1) , owns(?x1, ?x2) -> hasPositiveAuthentication(?x1, ?x3) 
 
 
            4) O κάτοχος ενός πόρου (ResourceOwner), λαµβάνει πάντα τις υπηρεσίες 
που προσφέρει ο πόρος αυτός. 
 
Resource(?x2) , ResourceOwner(?x1) , ServiceProvided(?x3) , owns(?x1, ?x2) , 
provides(?x2, ?x3) -> receives(?x1, ?x3) 

 

 
 

Εικόνα 15: Παράδειγµα κανόνα όπως εµφανίζεται στο Protégé 

 

iii.  Υποβήµα 3: Ορισµός στιγµιότυπων 

Στο τελευταίο υπό-βήµα της εννοιολογικής µορφοποίησης, ορίζουµε κάποια στιγµιότυπα 
των κλάσεων στην ιεραρχία. Αυτό θα βοηθήσει στην προσαρµογή της οντολογίας στην 
εφαρµογή µας, προσθέτοντας κάποιες τιµές στις κλάσεις της οντολογίας. 
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Εικόνα 16: Παράδειγµα κλάσεων µε τα στιγµιότυπά τους στο Protégé 

 

            Φάση της υλοποίησης (Implementation Phase): αναφέρεται στις 
δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή υπολογίσιµων µοντέλων, σύµφωνα µε το 
συντακτικό µιας τυπικής γλώσσας αναπαράστασης (π.χ. OWL), µετά την επιλογή του 
περιβάλλοντος ανάπτυξης της οντολογίας (π.χ. Protégé), στο οποίο θα αναπτυχθεί η 
οντολογία µας. Παρακάτω θα δούµε κάποιες εικόνες µε τις κλάσεις, υποκλάσεις και τις 
ιδιότητες των κλάσεων όπως αυτές αναπαριστώνται στο εργαλείο Protégé. 

 

 

 
 

Εικόνα 17: Οι βασικές κλάσεις της οντολογίας 

 
 

 

 
 

Εικόνα 18: Η κλάση ID 
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Εικόνα 19: H κλάση Mechanism 

 
 

 

 
 

Εικόνα 20: Οι κλάσεις Policy και PolicyMechanisms 
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Εικόνα 21: Οι κλάσεις Resource και Time 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 22: Οι κλάσεις TrustLevel και User 
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Εικόνα 23: Object Properties 

 

 

 
Εικόνα 24: Data Properties 
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Εικόνα 25: Το σχεδιάγραµµα της οντολογίας στο οποίο φαίνονται οι κλάσεις, οι υποκλάσεις τους καθώς 
και οι σχέσεις µεταξύ τους 

 

            Φάση της αξιολόγησης (Evaluation Phase): αναφέρεται στις δραστηριότητες 
ελέγχου της γενικής και τεχνικής ποιότητας της οντολογίας σύµφωνα µε κάποια 
προκαθορισµένα κριτήρια. Η γενική ποιότητα µιας οντολογίας βασίζεται στην 
αξιολόγηση απέναντι σε κριτήρια όπως: η κάλυψη ενός συγκεκριµένου πεδίου, η 
πολυπλοκότητα και η πληρότητα αυτής της κάλυψης, συγκεκριµένες περιπτώσεις 
χρήσεων, σενάρια, απαιτήσεις, και εφαρµογές για τις οποίες αναπτύχθηκε. Η τεχνική 
ποιότητα επικεντρώνεται στη συνέπεια, τη σαφήνεια, ακρίβεια κλπ. Πρακτικά, αφού 
ορίσουµε µια αρχική έκδοση της οντολογίας, µπορούµε να την αξιολογήσουµε 
χρησιµοποιώντας την σε εφαρµογές, ή συζητώντας την µε κάποιους ειδικούς του χώρου.  
Η αξιολόγηση της οντολογίας πρέπει να γίνει σε δύο στάδια: στο στάδιο της 
µοντελοποίησης, όπου ο σχεδιαστής της οντολογίας, σε τακτά διαστήµατα, αποφασίζει 
να ελέγξει την ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει µέχρι τώρα, και µετά την έκδοση της 
οντολογίας. ∆ηλαδή η αξιολόγηση είναι µια διάχυτη διαδικασία στην διάρκεια 
ανάπτυξης της οντολογίας.          
            Η συνολική ποιότητα µιας οντολογίας µπορεί να προσδιοριστεί συγκρίνοντας την 
οντολογία µε ένα “χρυσό πρότυπο” (golden standard) που µπορεί να είναι το ίδιο µια 
οντολογία [59], στη χρήση της οντολογίας σε µια εφαρµογή και την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων [60], κάνοντας συγκρίσεις µε µια πηγή δεδοµένων (π.χ. µια συλλογή 
κειµένων) σχετικά µε το πεδίο που καλύπτει η οντολογία [61], ζητώντας από ανθρώπους 
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να αξιολογήσουν πόσο καλά η οντολογία πληροί µια σειρά από προκαθορισµένα 
κριτήρια, προδιαγραφές και απαιτήσεις [62]. Επιπλέον η τεχνική ποιότητα της 
οντολογίας εξαρτάται από τη συνοχή (πόσες έννοιες της οντολογίας εµπλέκονται σε 
αντιφάσεις), τη σαφήνεια (αν οι όροι που χρησιµοποιούνται στην οντολογία έχουν 
πολλές σηµασίες), την ακρίβεια (ποσοστό των ψευδών δηλώσεων στην οντολογία), τον 
έλεγχο της σχετικότητας (ο αριθµός των δηλώσεων που περιέχουν συντακτικά 
χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζονται σαν χρήσιµα ή αποδεκτά από το χρήστη), 
δηλαδή, τις σχεδιαστικές παραµέτρους που πρέπει να καλυφθούν κατά την ανάπτυξη 
µιας οντολογίας καλής ποιότητας [63]. Στην πράξη κάποιος σχεδόν βέβαια θα πρέπει να 
αναθεωρήσει την αρχική οντολογία. 
            Ειδικότερα, εµείς έχουµε αξιολογήσει την τεχνική ποιότητα της οντολογίας µας, 
χρησιµοποιώντας τη µηχανή συλλογιστικής ανάλυσης Pellet (Pellet reasoner) [64], κατά 
τη διάρκεια του σταδίου της µοντελοποίησης, και την συνολική ποιότητα της οντολογίας 
µε τη χρήση των ερωτήσεων επάρκειας που θα δούµε στο τελευταίο κεφάλαιο. 
            Επιπλέον από τη χρήση των ερωτήσεων επάρκειας και τη µηχανή συλλογιστικής 
ανάλυσης η οποία εξασφαλίζει τη συνέπεια της οντολογίας, η σαφήνεια και η 
αντικειµενικότητα της οντολογίας εξασφαλίζεται από τις συναντήσεις µε τους ειδικούς 
του πεδίου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο στάδιο κατασκευής της οντολογίας. 
Ταυτόχρονα µε τη σαφήνεια, οι παρατηρήσεις των ειδικών του πεδίου εξασφαλίζουν και 
την επάρκεια αλλά και πληρότητα των εννοιών που έχουν χρησιµοποιηθεί στην 
οντολογία µε τη µορφή των κλάσεων. ∆ηλαδή, οι έννοιες της οντολογίας µπορούν να 
περιγράψουν επαρκώς ένα περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης καθώς και πολιτικές 
ιδιωτικότητας µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αντίστροφα, ένα περιβάλλον 
περιρρέουσας νοηµοσύνης και µια πολιτική ιδιωτικότητας για µια εφαρµογή σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον µπορεί να περιγραφεί πλήρως από τις έννοιες που περιλαµβάνονται 
στην οντολογία. 
            Εκτός από τις συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τους ειδικούς του πεδίου, 
για τη συνολική ποιότητα της οντολογίας έγινε σύγκριση µε την οντολογία SOUPA, την 
οποία είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, σαν το “χρυσό πρότυπο”. Έτσι, τόσο στην 
προτεινόµενη οντολογία όσο και στην SOUPA υπάρχουν έννοιες που αφορούν τους 
χρήστες ή το σύνολο των ανθρώπων (User και Person αντίστοιχα). Επιπλέον και στις δύο 
οντολογίες περιλαµβάνονται έννοιες που αφορούν το σύνολο των ενεργειών (Mechanism 
και Action), τις πολιτικές (Policy) και το χρόνο (Time). 
            Η συγκεκριµένη οντολογία έχει ακόµη χρησιµοποιηθεί ως µέρος του 
προγράµµατος ATRACO Project [76], για την περιγραφή πολιτικών ιδιωτικότητας που 
µπορούν να εφαρµοστούν σε εφαρµογές διάχυτου υπολογισµού που υποστηρίζουν 
δραστηριότητες των χρηστών, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ένα από τα µεγαλύτερα 
πλεονεκτήµατα της οντολογίας είναι ότι έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση αλλά και εξειδίκευσή της ως προς τα στιγµιότυπα και τις 
έννοιες που εµπεριέχονται σε αυτή. Ακόµη µπορεί εύκολα να συγχωνευτεί µε άλλες 
οντολογίες που αφορούν πόρους ενός περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης 
απαντώντας µε αυτό τον τρόπο σε περισσότερα και πιο σύνθετα ερωτήµατα που αφορούν 
το συγκεκριµένο πεδίο.  
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6. Αξιολόγηση της οντολογίας Privacy Policy και 
µελλοντική εργασία 

 

6.1  Αξιολόγηση της οντολογίας  
 
            Στο τελευταίο κεφάλαιο θα κάνουµε την τελική αξιολόγηση της οντολογίας µας, 
που αποτελεί και το τελευταίο στάδιο της µεθοδολογίας που ακολουθήσαµε, µέσω των 
ερωτήσεων επάρκειας. Οι ερωτήσεις αυτές προέκυψαν κατά κύριο λόγο µέσα από τα 
ερωτηµατολόγια που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Όπως είπαµε και παραπάνω 
µέσω των ερωτήσεων αυτών αξιολογείται η ποιότητα της οντολογίας, αφού εξετάζεται 
σε ποιό βαθµό καλύπτει ένα πεδίο (στην περίπτωσή µας την προστασία της 
ιδιωτικότητας σε περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης). Για να είναι εφικτή η 
αξιολόγηση µέσω των ερωτήσεων επάρκειας, χρησιµοποιήθηκαν στην οντολογία 
συγκεκριµένα στιγµιότυπα, ώστε τα αποτελέσµατα να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό 
περισσότερο στην πραγµατικότητα. 
            Στη συγκεκριµένη εργασία έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο του Protégé, SparQL 
[71] για την αναπαράσταση τέτοιων ερωτηµάτων.  
            Έπειτα από τη µελέτη των ερωτηµατολογίων όσο αφορά τις ερωτήσεις επάρκειας 
έχουµε καταλήξει στις παρακάτω ερωτήσεις που θα µπορούσε να απευθύνει ένας 
χρήστης/πράκτορας στην οντολογία: 
 
 

1) Ε) Ποιός/οί χρήστης/χρήστες που κατέχει µια συγκεκριµένη συσκευή έχει δώσει 
συγκεκριµένη εξουσιοδότηση σε κάποιο άλλο χρήστη/πελάτη για τη συσκευή αυτή 
και για ποιά ενέργεια; 
Α) Ο χρήστης user1 που κατέχει τη συσκευή pc, δίνει εξουσιοδότηση στους χρήστες 
user3 και user4 για τις ενέργειες PcDataStorage και PcDataCollection αντίστοιχα. 

 

 
 

Εικόνα 26: Εφαρµογή του ερωτήµατος 1 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
2) Ε) Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται προσωπικά δεδοµένα κάθε χρήστη; 

Α) Τα δεδοµένα User2PersonalData του χρήστη user2 έχουν χρόνο αποθήκευσης 
User2PersonalDataStorageTime, ενώ τα δεδοµένα user1PersonalData του χρήστη 
user1 έχουν χρόνο αποθήκευσης User1PersonalDataStorageTime. 
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Εικόνα 27: Εφαρµογή του ερωτήµατος 2 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 

3) E) Τι έλεγχο έχει κάθε χρήστης πάνω στα δεδοµένα; 
A) Ο χρήστης user3 έχει εξουσιοδότηση για αποθήκευση PcDataStorage των 
δεδοµένων της συσκευής pc, ενώ ο χρήστης user4 έχει εξουσιοδότηση για συλλογή 
PcDataCollection1 των δεδοµένων της συσκευής pc. 

 

 
 

Εικόνα 28: Εφαρµογή του ερωτήµατος 3 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 

4) E) Ποιοί χρήστες έχουν θετική πιστοποίηση (πρόσβαση) και σε ποιές συσκευές; 
A) Ο χρήστης user3 έχει θετική πιστοποίηση και πρόσβαση στη συσκευή pc. 

 

 
 

Εικόνα 29: Εφαρµογή του ερωτήµατος 4 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 

5) E) Ποιοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια συγκεκριµένη συσκευή; 
Α) Ο χρήστης user4 δε µπορεί να έχει πρόσβαση στη συσκευή pc. 
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Εικόνα 30: Εφαρµογή του ερωτήµατος 5 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 

6) Ε) Για ποιές συγκεκριµένες ενέργειες χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση; 
Α) Κρυπτογράφηση εφαρµόζεται για τις ενέργειες PcDataCollection1 (συλλογή 
δεδοµένων της συσκευής pc), User1DataStorage (αποθήκευση δεδοµένων του 
χρήστη user1) και User2DataStorage (αποθήκευση δεδοµένων του χρήστη user2). 

 

 
 

Εικόνα 31: Εφαρµογή του ερωτήµατος 6 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 

7) Ε) Ποιός κατέχει κάποια συγκεκριµένη συσκευή και ποιά δεδοµένα που είναι 
αποθηκευµένα σε αυτή; 
Α) Ο χρήστης user1 κατέχει τη συσκευή pc και συνεπώς τα δεδοµένα 
user1PersonalData και User2PersonalData που είναι αποθηκευµένα σε αυτή. 

 

 
 

Εικόνα 32: Εφαρµογή του ερωτήµατος 7 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 
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8) Ε) Ποιός είναι ο αποδέκτης µιας συγκεκριµένης ενέργειας π.χ. µεταφοράς 
δεδοµένων; 
Α) Ο χρήστης user5 είναι αποδέκτης των δεδοµένων της συσκευής pda1. 

 

 
 

Εικόνα 33: Εφαρµογή του ερωτήµατος 8 και απάντηση στο εργαλείο SparQL 

 
 
 
            Είναι προφανές ότι κάποιος µπορεί να σκεφτεί περισσότερα επιπλέον ερωτήµατα 
που θα µπορούσαν να τεθούν στην οντολογία, τα οποία σχετίζονται µε την προστασία 
της ιδιωτικότητας των πόρων ενός συστήµατος. Παραπάνω παρουσιάσαµε κάποια κοινά 
ερωτήµατα τα οποία προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους 
ειδικούς του πεδίου. Τα ερωτήµατα αυτά η οντολογία είναι σε θέση να τα απαντήσει και 
έτσι εξασφαλίζεται σε µεγάλο βαθµό η ποιότητά της καθώς και το εύρος που καλύπτει 
όσο αφορά την έννοια της ιδιωτικότητας.  
            Οι απαντήσεις όπως φαίνονται στις εικόνες 26-33 είναι τα στιγµιότυπα των 
κλάσεων που συµπίπτουν µε τα ζητούµενα κάθε ερωτήµατος. Κάθε ένα από αυτά τα 
στιγµιότυπα έχει τη δική του µοναδική περιγραφή. Οι περιγραφές αυτές αποτελούν τις  
τιµές που έχουµε δώσει στους περιορισµούς των ιδιοτήτων που είδαµε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο (data properties). Έτσι π.χ. κάθε ενέργεια (αποθήκευση ή συλλογή δεδοµένων) 
ή µηχανισµός (κρυπτογράφηση, πιστοποίηση ή εξουσιοδότηση) έχει τη δική του 
µοναδική περιγραφή, τα προσωπικά δεδοµένα αφορούν ξεχωριστά κάθε χρήστη και 
έχουν µοναδικά χαρακτηριστικά (όνοµα, ηλικία, προτιµήσεις κλπ.) κ.ο.κ.    
 

6.2  Συµπεράσµατα και µελλοντική εργασία 
 
            Στην εργασία αυτή είδαµε την έννοια του διάχυτου υπολογισµού και του 
περιβάλλοντος περιρρέουσας νοηµοσύνης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Προσδιορίσαµε την έννοια της ιδιωτικότητας και το πώς αυτή µπορεί να παραβιαστεί σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο. Για το λόγο αυτό έχει τεράστια σηµασία η προστασία της 
ιδιωτικότητας των πόρων που συµµετέχουν σε ένα τέτοιο σύστηµα και κυρίως αυτής του 
χρήστη, οποίος αποτελεί και το κέντρο του συστήµατος. Είδαµε ακόµα τη σηµασία που 
έχουν οι οντολογίες σαν εργαλείο αναπαράστασης και εξόρυξης γνώσης και ειδικότερα 
στα συστήµατα διάχυτου υπολογισµού όπου χρησιµοποιούνται για τον χαρακτηρισµό 
των βασικών εννοιών, την αντιµετώπιση της επίγνωσης του πλαισίου και τη 
διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων. Αναπτύξαµε µια οντολογία µε 
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σκοπό τη µοντελοποίηση των πολιτικών ιδιωτικότητας που µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
για κάθε σφαίρα δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης 
που αυτή υλοποιείται. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Protégé. Η 
µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε αναπτύχθηκε µε λεπτοµέρεια και στηρίχτηκε σε 
ερωτηµατολόγια και συναντήσεις µε ειδικούς του πεδίου προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων. 
            Τα πλεονεκτήµατα από το προτεινόµενο σύστηµα µπορεί να τα δει κανείς από τη 
λειτουργικότητα που αυτό προσφέρει· (1) το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι 
αρκετά “ελαφρύ”, (2) ευκολία για τον τελικό χρήστη, (3) µοντελοποίηση των βασικών 
κανόνων της ιδιωτικότητας. Τα αποτελέσµατα του οντολογικού µοντέλου µπορούν να 
εξεταστούν µε πολλά κριτήρια. Η προτεινόµενη οντολογία µπορεί να εφαρµοστεί σε 
κάποιο σύστηµα, όπου πράκτορες θα την χρησιµοποιήσουν για την εξόρυξη γνώσης από 
το πεδίο, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση κάνοντας ερωτήσεις στην οντολογία. 
Τέτοια ερωτήµατα, όπως αυτά που είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο, 
εφαρµόστηκαν στην οντολογία µε σκοπό να εξεταστεί η αξιοπιστία και ποιότητά της. Τα 
αποτελέσµατα έχουν κριθεί πολύ ικανοποιητικά και καλύπτουν τις ανάγκες της 
ανάπτυξης της οντολογίας. 
 
            Η µελλοντική ερευνητική εργασία κινείται στους παρακάτω άξονες: 
 

� Τη δηµιουργία στην οντολογία της κλάσης Rules. Τα µέλη της συγκεκριµένης 
κλάσης συνιστούν τους κανόνες που απορρέουν από το Νοµοθετικό πλαίσιο, 
καθώς επίσης και από τις προϋποθέσεις και αρχές επεξεργασίας προσωπικών 
δεδοµένων όπως αυτές επεξηγούνται στο σχέδιο ISO/IEC 29100 Privacy 
Framework [72]. Εποµένως οι ενέργειες που γίνονται σε σχέση µε τα δεδοµένα  
θα αξιολογούνται αναφορικά µε µια σειρά κριτηρίων και προϋποθέσεων 
επεξεργασίας. 

� Την προσθήκη της έννοιας της εδαφικής ιδιωτικότητας (territorial privacy) µέσω 
των αντίστοιχων κλάσεων και ιδιοτήτων. Η εδαφική ιδιωτικότητα αποτελεί µια 
κατηγορία προστασίας της ιδιωτικότητας που αφορά το δικαίωµα του χρήστη να 
αποφασίζει ο ίδιος εάν το σύστηµα επιτρέπεται να εισέλθει σε ένα χώρο που ο 
ίδιος έχει ορίσει σαν ιδιωτικό. Επιπλέον ο τρόπος µε τον οποίο άλλα άτοµα 
επιτρέπεται να εισχωρήσουν στον ιδιωτικό χώρο αποτελεί µια σηµαντική πτυχή 
της εδαφικής ιδιωτικότητας. Ο ιδιωτικός χώρος µπορεί να αναφέρεται σε µια 
στατική τοποθεσία ή σε µια δυναµική, αν η τοποθεσία εξαρτάται από την 
δραστηριότητα την οποία ο χρήστης έχει δηλώσει ως ιδιωτική. 

� Οι οντολογίες ως εννοιολογικές µορφοποιήσεις (conceptualizations) αποτελούν 
προϊόντα υποκειµενικής κρίσης, οπότε το ίδιο πεδίο ενδιαφέροντος είναι δυνατόν 
να περιγραφεί µε διαφορετικούς τρόπους. Άρα οι οντολογίες που αναπτύσσονται 
αποτελούν ετερογενείς πηγές γνώσης. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι αυτό της 
ετερογένειας (heterogeneity) και καλύπτεται από το συνδυασµό των οντολογιών 
που στοχεύει στη σηµασιολογική διαλειτουργικότητα (semantic interoperability) 
των συστηµάτων ή εφαρµογών οι οποίες χρησιµοποιούν τις “ετερογενείς” 
οντολογίες. Εποµένως µελλοντικό στόχο αποτελεί η ευθυγράµµιση της 
προτεινόµενης οντολογίας µε υπάρχουσες οντολογίες οι οποίες περιγράφουν 
παρόµοιες έννοιες, µε σκοπό την απάντηση περισσότερο σύνθετων ερωτηµάτων. 
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Κατά τη διαδικασία της ευθυγράµµισης προσδιορίζονται αντιστοιχίσεις µεταξύ 
των εννοιών δύο οντολογιών.  
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Παράρτηµα 
 
Access control is defined as the mechanism by which users are permitted access to 
resources according to their identities authentication and associated privileges 
authorization. 
 
The access policies are based on six aspects: 
                   

• Purpose: what will be done with the personal data? It is possible to restrict access 
only e.g. for research purposes 

• Recipient: who is going to use the data? Access can be limited to friends 
• Type of data: which kind of personal data is used? 
• Context: in which situation is the user currently? 
• Retention: how long will the personal data be stored? 
• Control: can the user inspect, or delete the personal data, or turn-off the whole 

user adaptivity? 
 
Could you imagine other such important notions which are related with Privacy issues? 
(Security, Trust …) 
 
         Please give a brief definition. 
         Please give their policies as in the example. 
         Please relate the concepts that you have used. 
 

 
Data exchange: Exchanged data needs to be refined in terms of privacy critical 
information as each user perceives it. 
 
Identifiability : Data could (should) be classified as identifiable/non identifiable and 
treated differently in each case. 
 
Authorization: The process of providing right to use resources. 
 
Protection: The process of ensuring that any read/write operation on data is authorized. 
 
Authentication: The process of recognizing the actor/entity/resource. 
 
Anonymity: The user might be willing to share information about him/her self as long as 
it is only made accessible in an anonymized form. 
 
Data refinement: Data that are gathered by the system aren’t always needed for the 
required task. However they might contain privacy critical information. 
 
Confidentiality: Not to disclose information without the owner’s permission. 
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For what types of questions (competency questions) the information in the Privacy 
Ontology should provide answers? 

 
 
For example, 
 

• What data type is needed for a specific service? 
• What is done with this data? 
• Who processes this data? 
• Who has access to the personal information? 
• In which way is the data transported and stored? 

 
 
Could you propose other such questions? 
 
 

 
� For how long the data is stored? 
 
� What data are transmitted? 
 
� What control does the user have over the transmitted data? 
 
� How is the data protected? (e.g. encryption) 
 
� How the sensitive data is protected from 3rd persons present in the house? 
 
� What data is needed for a specific service? 

 
� Who owns the data? 
 
� What data is sensitive? 
 
� What data is exchanged between devices and system? 
 
� How the messages/communication between devices or user and the system is 

protected? 
 
� What is the privacy attributes of a resource? 
 
� To who is the data transmitted? 
 
� Are the spheres dependable? 
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