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Πεπίλητη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίαο, νη 

Οληνινγίεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ επηζηεκφλσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Η έξεπλα θαηεπζχλεηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία φπσο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηεο δηαρείξηζεο 

γλψζεο, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ παγθφζκηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ. 

Σν ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

νληνινγηψλ, ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο, θαζψο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο, ζηα εξγαιεία θαη 

ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο αλαθέξεηαη 

σο Μεραληθή ησλ Οληνινγηψλ. 

Η θαηαζθεπή νληνινγηψλ είλαη κηα δηεξγαζία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθνχο αιιά θαη ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο. ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα 

επεμεξγαζηεί ε νληνινγία, ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί, ε κεζνδνινγία ζηελ 

νπνία ζα βαζηζηεί, νη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην είδνο ηεο 

νληνινγίαο θαη ηηο δηαζέζηκεο πεγέο γλψζεο (ηππηθέο ή κε), φπσο ιεμηθά ή 

ππάξρνπζεο νληνινγίεο. ηνπο ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη 

εηδηθέο δεμηφηεηεο αλάιπζεο γλψζεο θαη ε εκπινθή αηφκσλ πνπ ην θαζέλα έρεη ηελ 

δηθή ηνπ άπνςε ζρεηηθά κε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο. πλεπψο, ε αλάπηπμε κηαο 

νληνινγίαο είλαη επηξξεπήο ζηα ιάζε, αθνχ κπνξεί λα ππάξμνπλ δηάθνξεο εξκελείεο 

γηα ην ίδην πεδίν θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπρλά ππνθεηκεληθά, δηφηη θάζε 

ζρεδηαζηήο νληνινγηψλ έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, κπνξεί λα αλαιχεη ην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαη απνζθνπεί ζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξήζεο 

ηεο νληνινγίαο. 

Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ππνθεηκεληθψλ νληνινγηψλ, 

νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ ζπλεξγαηηθέο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο. ηηο κεζνδνινγίεο 

απηέο πνιιέο ππνθεηκεληθέο θαη ίζσο αληηθαηηθέο έλλνηεο πξέπεη λα ζπλελσζνχλ έηζη 

ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε έλα δηακνηξαδφκελν ελλνηνινγηθφ κνληέιν. Η κεηάβαζε φκσο 

απφ ηελ αηνκηθή αληίιεςε ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε ζε 

κηα ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, απαηηεί ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ηηο νπνίεο θάπνηνο 

αξράξηνο δελ δηαζέηεη. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ, ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο 

νληνινγηψλ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ εξγαζία [L. Seremeti and A. Kameas. ―A task-

based ontology engineering approach for novice ontology developers‖. 4th Balkan 

Conference in Informatics, Thessaloniki, Greece, 2009]. ην πιαίζην αμηνπνίεζήο 
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ηεο, θαηαζθεπάδνληαη νληνινγίεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο 

πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. 

Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο νληνινγηψλ 

θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη. Αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

νληνινγηψλ ζε Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο θαη ηειηθά αθνινπζψληαο, 

ηα ζηάδηα αλάπηπμεο νληνινγηψλ ηεο πξναλαθεξζείζαο κεζνδνινγίαο, 

θαηαζθεπάδνληαη νληνινγίεο πεδίνπ ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εθαξκνγέο πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζύλεο (Π.Π.Ν.) 

 

1.1 –  Δηζαγσγή 

Η έλλνηα ηεο δηάρπηεο θαη δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο (Pervasive Computing 

- PerCom) είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην κέιινλ ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ επφκελεο γεληάο. Απηή ε βηνκεραλία είλαη κηα άγλσζηε αιιά πνιιά 

ππνζρφκελε πεξηνρή, δεδνκέλνπ φηη ε δηεηζδπηηθφηεηα ζα δεκηνπξγήζεη πνιιέο λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Η δηάρπζε ηεο λνεκνζχλεο ζηα θαζεκεξηλά αληηθείκελα, 

ιφγσ ηεο ζκίθξπλζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πιηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο 

ζηνλ ηνκέα PerCom, ζα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη παξνρείο 

κε ηνπο πειάηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα ζπλαληήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπο, ελψ ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ πειάηε ζα 

είλαη ε ζέζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεδίνπ δξάζεο ηνπ παξνρέα. Καζψο ινηπφλ 

εμειίζζνληαη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, κηα ζεκαληηθή πηπρή πνπ πξέπεη λα 

κειεηεζεί είλαη ε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (context-awareness). 

Η δεκηνπξγία θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(contextaware services) είλαη κηα απφ ηηο θξηζηκφηεξεο απαηηήζεηο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο. Ο φξνο ―πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο‖ 

(context) αλαθέξεηαη ζηελ πεξηξξένπζα θπζηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη 

ζεσξείηαη βαζηθφ εξγαιείν ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε λα 

δηαζθνξπίζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ άξξεθηα ηελ ππνινγηζηηθή PerCom ζηελ 

αλζξψπηλε θαζεκεξηλφηεηα. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο ππνινγηζηηθήο επίγλσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (context-aware computing) είλαη λα απνθηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πεξηξξένληα ρψξν ψζηε λα παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ρξφλν, γεγνλφηα, 

θ.ιπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε ππνινγηζηηθή επίγλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζε 

ζέζε λα ζθπξειαηήζεη λένπο ζπλδπαζκνχο ησλ ππαξρνπζψλ θαη κειινληηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη κία ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα δσεξφηεξε θαη 

πην επθάληαζηε πηζαλφλ απφ θάζε άιιε πνπ πξνεγήζεθε. 

Οη ςεθηαθνί ρξήζηεο πνπ θηλνχληαη, εξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη 

ςπραγσγνχληαη νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη, απνηεινχλ κία λέα πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε ςεθηαθή επνρή ηνπ ζήκεξα. χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο 

έξεπλεο, ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ πιένλ δηεηζδχζεη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

θαη ην ειηθηαθφ θάζκα. Δπηπιένλ ε ζπρλφηεηα ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν έρεη απμεζεί 

θαηαθιπζκηαία δεδνκέλνπ φηη ε επξπδσληθφηεηα απνηειεί ζήκεξα ηε ζεκαία ηεο 

ςεθηαθήο επνρήο πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα γηα φινπο. 

Αιιά δελ είλαη κφλν ην δηαδίθηπν ή απηή θαζ‘ απηή ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Όιεο νη 
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ζχγρξνλεο επηθνηλσληαθέο θαη ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

δνκηθέο αιιαγέο ηφζν ζηελ θνηλσλία, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ηα λέα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθνπλ ηνλ θιεηζηφ ρψξν ηνπ γξαθείνπ 

πεξηνξηζηηθφ. Δξγαζία δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη θπζηθή παξνπζία ζε έλα ρψξν 

ζπλάζξνηζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη σο έλα κάιινλ παιαηφ κνληέιν εξγαζίαο, ην νπνίν 

ζηαδηαθά αιιάδεη. Σν ίδην θαη νη νηθνγέλεηεο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε απνθηνχλ λέεο 

δπλαηφηεηεο θαζεκεξηλήο θαη θζελήο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη δεκηνπξγηθέο δηεμφδνπο 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Σν ίδην θαη νιφθιεξεο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ κπνξνχλ 

ζηαδηαθά λα αγλννχλ ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θαη ζηα δηεζλή δξψκελα κε φρεκα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

πξνάρζεθε ζε λέα επνρή. Μαδί κε ηελ πξφνδν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζηηο πιεξνθνξίεο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

επηθνηλσληαθή ππνδνκή πνπ παξέρεηαη απφ ην δηαδίθηπν. Οη πξφνδνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιηθνχ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηθξφηεξεο θαη 

ηζρπξφηεξεο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο ζε πξνζηηέο ηηκέο. Χο εθ ηνχηνπ ε ππνινγηζηηθή 

κπνξεί πιένλ λα παξαζρεζεί φρη κφλν ζε γξαθεία θαη εξγαζηήξηα αιιά θαη ζε 

απηνθίλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, πεξπαηψληαο ζην πάξθν, ζε αεξνπιάλα 

πνπ ηαμηδεχνπλ – νπζηαζηηθά νπνπδήπνηε. Η ηερλνινγία δηθηχσζεο έρεη βειηησζεί 

επίζεο αξθεηά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο επηθνηλσλία πςεινχ 

εχξνπο δψλεο πνπ θαηαηάζζεηαη ζε gigabits αλά δεπηεξφιεπην. Δπηπιένλ ε αζχξκαηε 

επηθνηλσλία, ε νπνία έρεη εηζβάιεη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δηαδξακαηίδεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζηέξσζε ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ηεο δηαζπαξκέλεο 

ππνινγηζηηθήο δχλακεο δηαζέζηκεο ζε κηθξέο, αιιά ηζρπξέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο. 

Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

έρνπλ ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. Σα δίθηπα επξείαο δψλεο θαη ηα ζπζηήκαηα θηλεηψλ θαη 

αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνιακβάλνπλ πνηνηηθφηεξε 

πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (World Wide Web - WWW), βειηηψλνληαο ηελ 

επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ (Tanenbaum and M. Van Steen, 2007) θαη ηε δηαθίλεζε 

ησλ δεδνκέλσλ (A. Talukder and R. Yavagal, 2006). Δπίζεο ηα θαηαλεκεκέλα 

ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

κνλάδσλ, ελψ ην κνληέιν ηεο θηλεηήο ππνινγηζηηθήο ππνζηεξίδεη ηε δηαξθή ζχλδεζε 

ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο, αθφκε θαη φηαλ αιιάδνπλ θπζηθή 

ηνπνζεζία. πλνιηθά φιεο απηέο νη αιιαγέο αζξνίδνληαη ζε κία ηζηνξηθή ζπλέλσζε 

δχν ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνδεηρζεί επαλαζηαηηθέο απφ κφλεο ηνπο. Απφ ηε 

κία κεξηά ε θηλεηή ππνινγηζηηθή άιιαμε ηνλ θφζκν θαη ηα κνληέια αιιειεπίδξαζεο 

κε ηελ παληαρνχ παξνπζία ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην δηαδίθηπν έρεη πιένλ 

εηζρσξήζεη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
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νπνίν ν θφζκνο ςσλίδεη, θάλεη ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, αθνχεη κνπζηθή, 

δηαβάδεη εηδήζεηο θαη θνηλσληθνπνηείηαη. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαη θαζψο 

νη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνάγνπλ ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο αηρκήο 

θαζνξίδνληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ κειινληηθψλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, 

είλαη απφιπηα ινγηθφ θαη ξεαιηζηηθφ λα αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα ε αμηνπνίεζε 

θαη ε επξεία ρξήζε πξνεγκέλσλ θαη αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη 

κέζσ εηεξνγελψλ δηθηχσλ θαη ηεξκαηηθψλ θαη ζα ηθαλνπνηνχλ ζην έπαθξν ηηο 

απαηηήζεηο, αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ. 

Τπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ λένπ ππνινγηζηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ, ε 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί πξνζθέξεη ηηο ππνδνκέο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παληαρνχ παξνχζαο ππνινγηζηηθήο (Ubiquitous Computing) ή 

δηάρπηεο θαη δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο (Pervasive Computing - PerCom) πνπ 

νξακαηίζηεθε αξθεηά λσξίο ν Mark Weiser (M. Weiser, 2002) θαη νδεγεί ζε απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε Πεξηβάιινλ Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο (Π.Π.Ν.). Η βαζηθή ηδέα 

πίζσ απφ ην φξακα απηφ είλαη λα πξνζαξηεζνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ππνινγηζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο πνπ κε δηαθξηηηθφηεηα ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, πξνζζέηνληαο ηηο 

πνιχκνξθεο δπλαηφηεηεο πνπ ππφζρνληαη νη δηάθνξεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο (M. Weiser, 1993). Σν ζαπκαζηφ κε ηελ δηάρπηε ππνινγηζηηθή είλαη πσο νη 

θαηαλαισηέο δελ ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, κπνξνχλ απιά λα ηελ 

εθκεηαιιεχνληαη θαζψο ε ηερλνινγία κεηαθέξεηαη πέξα απφ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο ζε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο (M. Weiser, 1994), φπσο ξνχρα, 

εξγαιεία, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζπίηηα, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο κηθξνχ κεγέζνπο 

ζπζθεπψλ πνπ δηαζέηνπλ σζηφζν κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη δπλαηφηεηα 

δηαζπλδεζηκφηεηαο. Η νκνηφκνξθε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζην πεξηβάιινληα 

ρψξν θαζηζηά ηελ ηερλνινγία θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ 

ππνζηεξίδνληαο ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, είηε 

πξνζθέξνληαο βνήζεηα είηε εθηειψληαο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπο. Ο ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ ππνινγηζηή αιιάδεη θαζψο ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε 

ηξφπν αδηαθαλή θαη ηαπηφρξνλα θηιηθφ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη ε ηερλνινγία 

απνπζηάδεη ή αιιηψο ηελ αίζζεζε ηεο ‗ήξεκεο‘ ηερλνινγίαο (Calm Technology). 

Πιένλ ε πινπνίεζε ηεο δηάρπηεο θαη δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο, γλσζηή 

ζηελ Δπξψπε κε ην φλνκα πεξηξξένπζα λνεκνζχλε (Ambient Intelligence - AmI), 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, 

ε νπνία πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πνιινί 

επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εξγάδνληαη γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ 

κνληέισλ θαη ηελ θάιπςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ. Η αλάπηπμε ηνπ αλαγθαίνπ 

ππνθείκελνπ πιηθνχ, ν ηνκέαο ησλ θαηαλεκεκέλσλ θαη ελζσκαησκέλσλ 
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ζπζηεκάησλ, ε θηλεηή ππνινγηζηηθή, ε κεραληθή ππεξεζηψλ (service engineering), ε 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, ε δηαρείξηζε γλψζεο θαη ε ηερλεηή 

λνεκνζχλε είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ επηβάιιεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα 

ηνλ θνηλφ ζηφρν. Σν δεηνχκελν ηεο φιεο πξνζπάζεηαο είλαη νη ηειηθνί ρξήζηεο λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα ―φςε θαη αίζζεζε‖ φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δηεπηθαλεηψλ κε ην ρξήζηε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ησλ ππνθεηκέλσλ δηθηχσλ, ησλ ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο, 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηεξκαηηθνχ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ, ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαπνηηζκέλν απφ 

επηθνηλσληαθέο θαη ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Ο φξνο Πεξηξξένπζα Ννεκνζχλε (Π. Ν.) αλαθέξεηαη ζε πεξηβάιινληα πνπ 

είλαη επαίζζεηα θαη αληαπνθξίλνληαη,  ζηελ παξνπζία ησλ αλζξψπσλ. Σν πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο είλαη έλα φξακα πνπ μεθίλεζε λα δεκηνπξγείηαη ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο νη νπνίεο ηέιεηα 

ελαξκνληζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κε θπζηθφ ηξφπν, ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηέο. Οη 

ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θξπκκέλεο ζην δίθηπν πνπ ηηο 

ζπλδέεη, θαη ζηφρνο είλαη λα γίλνπλ ηφζν κηθξέο θαη ηέιεηα ελζσκαησκέλεο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ψζηε ε ηερλνινγία λα «ραζεί» ηξηγχξσ καο θαη ην κφλν πνπ ζα 

γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ ρξήζηε λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ.  

Η Πεξηξξένπζα Ννεκνζχλε ζπληίζεηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο (Zelkha Eli et 

al, 1998), (Aarts Emile et al, 2001): 

 ηελ δηάρπηε ππνινγηζηηθφηεηα  (Ubiquitous or Pervasive Computing-

PerCom), 

 ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο πξνθίι (Profiling practices) θαη 

 ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ (Human-center Computing). 

 

1.2 – Γηάρπηε Τπνινγηζηηθή (Ubiquitous Computing) 

 

Η δηάρπηε ππνινγηζηηθή απνηειεί ηελ βαζηθή ζπληζηψζα ελφο πεξηβάιινληνο 

πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. Καηαπηάλεηαη κε ηε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ πνπ 

δηαπνηίδνληαη κε ππνινγηζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο κηθξφ-ζπζθεπέο, νη νπνίεο 

σζηφζν ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ επηηπρψο κε ηνπο αλζξψπηλνπο ρξήζηεο. 

Δίλαη ην ιεγφκελν ―ηξίην παξάδεηγκα‖ ππνινγηζηηθήο (―third paradigm‖ computing), 

έπεηηα απφ ηα κνληέια θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη πξνζσπηθήο ππνινγηζηηθήο. ην 

κνληέιν θεληξηθνχ ππνινγηζηή ππήξραλ νη θεληξηθέο κνλάδεο θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 
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κνηξάδνληαλ πνιινί ρξήζηεο. ην κνληέιν πξνζσπηθήο ππνινγηζηηθήο (Personal 

Computing – PC) πνπ επηθξαηεί ηελ παξνχζα ρξνληθή θάζε, αληηζηνηρεί έλαο 

ππνινγηζηήο ζε έλα ρξήζηε. Σν επφκελν βήκα είλαη δηάρπηε ππνινγηζηηθή, φπνπ ε 

ηερλνινγία ππνρσξεί ζην παξαζθήλην θαη νη δηαδηθαζίεο ππνινγηζηηθήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη αφξαηα νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηνπο ηνκείο. Η δηάρπηε ππνινγηζηηθή 

είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην αληίζεην ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δθεί πνπ ε 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπνζεηεί ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζε έλαλ θφζκν 

δεκηνπξγεκέλν απφ ππνινγηζηή, ε δηάρπηε ππνινγηζηηθή αλαγθάδεη ηνπο ππνινγηζηέο 

λα ζπκβηψζνπλ έμσ ζηνλ θφζκν κε ηνπο αλζξψπνπο. 

Απφ φπνηα νπηηθή γσλία θη αλ ην παξαθνινπζήζεη θαλείο θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν δηάρπηνο ππνινγηζκφο είλαη έλα κνληέιν αιιειεπίδξαζεο 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο έρεη 

ελζσκαησζεί ιεπηνκεξψο ζε θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο. ηε 

δηάξθεηα ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θάπνηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηάρπην 

ππνινγηζκφ, δεζκεχεη πνιιά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο ηαπηφρξνλα, 

ρσξίο απαξαίηεηα λα ην γλσξίδεη. ην πεξηβάιινλ ινηπφλ απηφ δελ ππάξρεη κηα 

θεληξηθή κνλάδα κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή ν ρξήζηεο, αιιά ρσξίο λα ην 

θαηαλνεί αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα θαζψο θηλείηαη κέζα ζην θπζηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

 Τπφ απηφ ην πξίζκα ηα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαζρεκαηίδνληαη 

ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ησλ πεξηβαιιφλησλ δηάρπηεο θαη 

δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο, φπνπ νη ζπζθεπέο, ηα δίθηπα θαη νη εθαξκνγέο 

αλακέλνληαη λα ελζσκαησζνχλ άξξεθηα θαη λα ζπλεξγάδνληαη αδηάιεηπηα 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

ρξεζηψλ. ε έλαλ θφζκν δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο ηα ζπζηήκαηα ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνβιέπνπλ θαη λα πξνιακβάλνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ππεξεζίεο ελεξγψληαο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε θαη λα 

παξαδίδνπλ ηηο ππεξεζίεο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, βαζηδφκελα ζε έλα 

πεξηβάιινλ δηάζπαξην κε ππνινγηζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, ελψ νη 

ζπζθεπέο πνπ πινπνηνχλ απηφ ην φξακα ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ κε ηξφπν 

ψζηε λα κελ είλαη πιένλ νξαηέο θαη αληηιεπηέο απφ ην ρξήζηε. 

 

 Παηέξαο ηνπ δηάρπηνπ ππνινγηζκνχ ζεσξείηαη ν Mark Weiser. Σν 1988 

απηφο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ 

Xerox Palo Alto Research Center (PARC) παξαηήξεζαλ φηη νη άλζξσπνη δνπλ κέζσ 

ηεο πξαθηηθήο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηεο ζησπεξήο γλψζεο 

ηνπο γηα πξάγκαηα πνπ ππνλννχληαη, θαζηζηψληαο έηζη ηα ηζρπξφηεξα πξάγκαηα σο 
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εθείλα πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά αφξαηα ζηε ρξήζε. Πξνέβιεςαλ ηελ δηάρπηε 

ππνινγηζηηθή ζαλ αφξαηε θαη παληαρνχ παξνχζα ππνινγηζηηθή πνπ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε κηα πξνζσπηθή ζπζθεπή νπνηνπδήπνηε είδνπο, αιιά βξίζθεηαη παληνχ. Αφξαηε 

ζεκαίλεη λα θαηαζηήζεη έλαλ ππνινγηζηή ηφζν απνηειεζκαηηθά θαη αξκνληθά 

ελζσκαησκέλν κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ρσξίο 

νπζηαζηηθά λα αληηιακβαλφκαζηε ηελ χπαξμε ηνπ. Οη πξσηεξγάηεο απηήο ηεο ηδέαο 

ζεσξνχλ φηη απηή ε πξνζέγγηζε ζα θπξηαξρήζεη ζην κέιινλ, αιιά απηφ δελ ζα είλαη 

εχθνιν, ελψ πνιχ ιίγεο ζχγρξνλεο ππνδνκέο ζπζηεκάησλ ζα επηδήζνπλ. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ ν Mark Weiser θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ απνπεηξάζεθαλ 

λα ζπιιάβνπλ έλαλ λέν ηξφπν ζθέςεο γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζηνλ θφζκν, έλαλ ηξφπν 

πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ην θπζηθφ αλζξψπηλν πεξηβάιινλ θαη ζα επηηξέπεη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο ππνινγηζηέο λα εμαθαλίδνληαη ζην ππφβαζξν. Όπσο ππνζηεξίδεη, κηα 

ηέηνηα εμαθάληζε είλαη ζεκειηψδεο ζπλέπεηα φρη ηεο ηερλνινγίαο, αιιά ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο. Όπνηε νη άλζξσπνη καζαίλνπλ θάηη αξθεηά θαιά, παχνπλ λα 

ην αληηιακβάλνληαη σο πξάμε, δηαδηθαζία ή αληηθείκελν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ 

εμεηάδεηαη κία πηλαθίδα νδνχ απνξξνθνχληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο ρσξίο λα εθηειείηαη 

ζπλεηδεηά ε πξάμε ηεο αλάγλσζεο. Δπί ηεο νπζίαο κφλν φηαλ ηα πξάγκαηα 

εμαθαλίδνληαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα ηα ρξεζηκνπνηεί 

ρσξίο ζθέςε θαη απειεπζεξψλεηαη ψζηε λα κπνξεί λα εζηηάζεη ζε λένπο ζηφρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Weiser νη παληαρνχ παξφληεο ππνινγηζηέο θαηνηθνχλ ζηνλ 

αλζξψπηλν θφζκν θαη δελ ζέηνπλ θαλέλα εκπφδην ζηηο πξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

ε παληαρνχ παξνχζα ππνινγηζηηθή θαζηζηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηαδηθαζηψλ γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε, κε ιηγφηεξε πίεζε, άγρνο θαη δηαλνεηηθή 

γπκλαζηηθή, θαη φηαλ ζρεδφλ θάζε αληηθείκελν είηε πεξηέρεη έλαλ ππνινγηζηή, είηε 

δηαζέηεη πξνζαξηεκέλν έλα θαηάιιειν ειεθηξνληθφ εμάξηεκα, ε ιήςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ηεηξηκκέλε.  

Απφ ηφηε πνπ ν Mark Weiser παξνπζίαζε ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ην 

φξακά ηνπ γηα ηελ ππνινγηζηηθή επφκελεο γεληάο, αικαηψδεηο πξφνδνη ζηελ ςεθηαθή 

ειεθηξνληθή έρνπλ πινπνηήζεη ηαρχηεξεο, θηελφηεξεο θαη κηθξφηεξεο ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο. ήκεξα γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο έρνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

κηθξνειεγθηή (microcontroller). χληνκα νη ελζσκαησκέλνη ειεγθηέο θαη‘ 

αληηζηνηρία κε ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ζα είλαη εμίζνπ θηελνί θαη άθζνλνη. 

Σαπηφρξνλα ηα αζχξκαηα πξφηππα δηθηχσζεο (φπσο Bluetooth, IEEE 802.11b θαη 

HomeRF) κεηψλνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο. 

Παξάιιεια ε πξφνδνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (φπσο ππνινγηζηηθή ηαρχηεηα, 

εχξνο δψλεο επηθνηλσλίαο, ηερλνινγίεο πιηθνχ, ελέξγεηα θαη κπαηαξία, ηερλνινγίεο 

νπηηθήο παξνπζίαζεο θαη πνιιά άιια), έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε 

ησλ ππνινγηζηψλ. Έηζη ππάξρνπλ ζην εκπφξην ζήκεξα κεραλήκαηα ζε κέγεζνο 

ηζέπεο κε εληππσζηαθέο ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ επηπιένλ παξέρνπλ ζην 
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ρξήζηε νπζηαζηηθά απεξηφξηζην εχξνο δψλεο, νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ο 

ζπλδπαζκφο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ έρεη επηηξέςεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαθηλνχληαη έρνληαο πάληα δηαζέζηκνπο θαη πξνζηηνχο 

ππνινγηζηηθνχο θαη δηθηπαθνχο πφξνπο. Τπάξρνπλ ήδε πνιινί δηαζέζηκνη αζχξκαηνη 

θνξεηνί ππνινγηζηέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ελψ 

πθίζηαληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα ζπλδεζνχλ απηέο νη ζπζθεπέο ρσξίο 

θαιψδηα (π.ρ., αζχξκαηα θπςεινεηδή δίθηπα, αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα, αζχξκαηα 

PAN ή BAN δίθηπα) (P. J.Brown and G. J. Jones, 2001). Καηά ζπλέπεηα ε ζχγρξνλε 

ππνινγηζηηθή έρεη ππεξηζρχζεη ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή γξαθείνπ. 

Έλαο ηππηθφο ρξήζηεο δελ αληηκεησπίδεη πιένλ παξαδνζηαθνχο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο ζην ζρεηηθά πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ ελφο γξαθείνπ. Αληηζέησο νη 

ρξήζηεο πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε δηάθνξεο ζπζθεπέο, θηλεηέο ή ζηαζεξέο, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη πηζαλφ λα απνβεί απνγνεηεπηηθή γηα ην 

ρξήζηε θαη λα απνκαθξχλεη ην φξακα ηεο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε θαη αφξαηεο 

ππνινγηζηηθήο. Δληνχηνηο ην γεγνλφο απηφ είλαη έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαδείγκαηνο δηάρπηεο θαη δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο ηνπ 

Mark Weiser, φπνπ νη εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο μεπεξλνχλ αξηζκεηηθψο ηνπο ρξήζηεο. 

Απηή ε ηάζε πξνο ηελ δηάρπηε ππνινγηζηηθή νινέλα θαη επηηαρχλεηαη θαη νη 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη ε ξαγδαία πξφνδνο ζηνπο 

αηζζεηήξεο αλαδήηεζεο ζέζεο, ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, ηε θαζνιηθή δηθηχσζε 

θαη ηηο ηερλνινγίεο ινγηζκηθνχ, έρνπλ πξνσζήζεη ην φξακα ηνπ Weiser πξνο ηελ 

ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. ηελ εηθφλα 1.1 παξνπζηάδεηαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θαζνιηθήο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ θφζκν δηάρπηεο 

ππνινγηζηηθήο.  

 

Δηθόλα 1. 1: Από ηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ζε έλαλ θόζκν πεξηξξένπζαο ππνινγηζηηθήο. 
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Αλ θαη ζηηο κέξεο καο νη ηερλνινγίεο ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ (δειαδή, 

πιηθφ, ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη ινγηζκηθνχ θ.ιπ.) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο (κε άιια ιφγηα ηεο αλαηξνπήο ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθήο γξαθείνπ πξνο φθεινο ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο) είλαη 

πιένλ αξθεηά πξνεγκέλεο, εληνχηνηο ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ππνιείπεηαη αθφκα ηνπ νξάκαηνο ηνπ Weiser. Αηηία 

γηα απηφ είλαη φηη ε πξαγκαηηθή έξεπλα πιένλ δελ θαηαπηάλεηαη κε ηελ εθεχξεζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αξκνληθή ζπλεχξεζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ζε έλα ζχζηεκα δηεηζδπηηθήο ππνινγηζηηθήο. Απηή αθξηβψο ε 

έληαμε ζε έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε αξθεηέο παξαδνζηαθέο 

ηερλνινγηθέο ιχζεηο είλαη ην αδχλαην ζεκείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξβαηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πεξηξξένπζαο ππνινγηζηηθήο. Άιπηα πξνβιήκαηα πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηάδνζε ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο εθηείλνληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο ζχλζεζεο ησλ ζπληζησζψλ θαη ηεο 

εθαξκνζκέλεο κεραληθήο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. 

Πξνθαλψο, πνιιέο πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο γηα λα επηηεπρζεί ην φξακα ηεο 

δηάρπηεο θαη παληαρνχ παξνχζαο ππνινγηζηηθήο δελ έρνπλ αθφκα θαιπθζεί. Σα 

παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ζεκεξηλέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο 

απνηπγράλνπλ δπζηπρψο λα θαηαδείμνπλ θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην 

ζηαηηθφ πξφηππν αιιειεπίδξαζεο ησλ επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ. Αθφκε 

αληηιακβαλφκαζηε ηνπο ππνινγηζηέο πξψηηζηα σο κεραλέο πνπ ηξέρνπλ δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν εηζρσξνχκε γηα λα εθηειέζνπκε 

κία εξγαζία θαη λα θχγνπκε φηαλ ηειεηψζνπκε. Όκσο, ε δηάρπηε ππνινγηζηηθή 

νξακαηίδεηαη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη ππεξβαηηθφ πεξηβάιινλ. Μηα ζπζθεπή 

κπνξεί λα είλαη κηα πχιε ζε έλα ρψξν εθαξκνγψλ, φρη φκσο κηα απνζήθε 

ηεηξηκκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί. Μηα εθαξκνγή 

είλαη ην κέζν ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλφο έλαο ρξήζηεο λα εθηειέζεη έλα ζηφρν θαη 

δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ ζαλ ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

ηθαλφηεηεο κηαο ζπζθεπήο. Σέινο έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο θπζηθφο 

ρψξνο εκπινπηηζκέλνο κε θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο θαη φρη έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ππάξρεη γηα λα απνζεθεχεη θαη λα ηξέρεη ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. 

Οη παξφληεο ππνινγηζηέο (PCs) δελ έρνπλ επίγλσζε γηα ην πνηνο είλαη ν 

ζηφρνο ησλ ρξεζηψλ ή πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο (ζε φξνπο θαηάιιεινπο γηα ηελ  

πεξηξξένπζα ππνινγηζηηθή. Με ηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο ν ρξήζηεο δειψλεη 

ξεηά ζηνλ ππνινγηζηή ηη λα θάλεη θαη πφηε. ε έλαλ θφζκν δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο 

απηφ δελ είλαη απνδεθηφ. Έλαο ρξήζηε πνπ θάζεηαη κπξνζηά ζε κία νζφλε θαη 

δαθηπινγξαθεί ππξεησδψο νδεγίεο ή θαζνδεγεί ηνλ ππνινγηζηή είλαη κία 

παξσρεκέλε εηθφλα πνπ αληηδηαζηέιιεηαη ζε φηη επηρεηξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

δηεηζδπηηθή ππνινγηζηηθή. Σν φξακα ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο νξίδεη φηη νη 
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ππνινγηζηέο ελεξγνχλ σο αξσγνί θαη αλαθέξνληαη σο πξνζσπηθνί ςεθηαθνί βνεζνί 

(Personal Digital Assistant - PDA). Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκνο έλαο 

ππνινγηζηήο πξέπεη λα εθηειεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ «ζην παξαζθήλην», ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηνπο ρξήζηεο ρσξίο λα ηνπο ελνριεί. 

Έλα ζχζηεκα δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο πνπ πξνζπαζεί λα είλαη ειάρηζηα 

παξεηζθξεηηθφ θαη δηαζέηεη έκθπηε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, πξνιεπηηθήο δξάζεο θαη 

δπλακηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηνπο ηξέρνληεο φξνπο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην 

πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ, επηβάιιεηαη λα έρεη επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (context-

awareness). Η επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθνπθίζεη ηε 

ζπκθφξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αδηάιεηπηε αλάγθε γηα ηεηακέλε αλζξψπηλε 

πξνζνρή, λα απμήζεη ηελ επειημία ησλ ππεξεζηψλ θαη λα ππνζηεξίμεη ηα επθπή 

γλσξίζκαηα ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Η εθαξκνζκέλε 

κεραληθή ππεξεζηψλ κε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηφζν σο ε 

κειινληηθή ηάζε ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, φζν θαη κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

πηπρέο ηεο δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο. Δπηπιένλ θαηαδεηθλχεη ην πξφζζεην πιενλέθηεκα 

φηη κπνξεί λα εξεπλεζεί δηεμνδηθά κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα, ελψ 

ζπλάκα λα απνηειέζεη έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο. 

Η δηάρπηε ππνινγηζηηθή ζα είλαη γφληκε πεγή ελδηαθεξφλησλ θαη δηζεπίιπησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα πνιιά 

έηε αθφκε. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα επηιπζνχλ επηηπρψο απηά ηα πξνβιήκαηα 

νθείινπκε λα επηλνήζνπκε θαηλνηνκηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε θάπνηα 

ζέκαηα θαη λα επαλεμεηάζνπκε παξαδνζηαθέο ιχζεηο ζε άιια. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ εξεπλεηηθά δεηήκαηα ζε πεξηνρέο έμσ απφ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Απηέο νη πεξηνρέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-

ππνινγηζηή (ηδηαίηεξα πνιχκνξθεο αιιειεπηδξάζεηο θαη άλζξσπν-θεληξηθφο 

ζρεδηαζκφο πιηθνχ), ηνπο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ (ζε φηη αθνξά ηελ πςεινχ επηπέδνπ 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά), ηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε 

(ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ). Η δηάρπηε 

ππνινγηζηηθή ζα είλαη έηζη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο, ν νπνίνο ζα θέξεη θνληά πνιινχο 

δηάζπαξηνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο, ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

πξνο ηελ επίηεπμε ελφο θαζνιηθνχ νξάκαηνο.  

 

1.3 – Σερληθέο Γεκηνπξγίαο Πξνθίι (Profiling Practices) 

 Μηα απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ. Με ηε βνήζεηα ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηερλνινγηψλ 

απνζήθεπζεο, ην κέγεζνο ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο είλαη ηεξάζηην θαη απμάλεη 
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εθζεηηθά. Γίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ 

άρξεζηε. 

Αλαπηχζζεηαη έηζη ε ηερλνινγία ησλ πξνθίι (M. Weiser, 1991) ε νπνία κέζσ 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηνρεχεη λα βξεη 

ή λα ειέγμεη ηελ γλψζε κε ηελ κνξθή ζηαηηζηηθψλ πξνηχπσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη ρξήζηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζε νκάδεο – πξνθίι. Έηζη 

αλάινγα κε ην πην πξνθίι ηθαλνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππνινγηζηέο λα απνθξχπηνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι θαη ζα πξνθαινχζαλ ζχγρπζε ζηνλ ρξήζηε. Η δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη: «Αλαθάιπςε ηεο Γλψζεο ζηηο βάζεηο Γεδνκέλσλ (Knowledge Discovery 

in Databases (KDD))» ( Fayyad Piatetsky-Shapiro & Smyth 1996) θαη νδεγεί ζε 

ζπζρεηηδφκελα πξνθίι. 

Οη ηερληθέο δεκηνπξγίαο πξνθίι ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηαδηθαζία θαη αζρνινχληαη κε ην πσο λα δεκηνπξγνχλ πξνθίι απηφκαηα. Απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο ηερληθέο απηέο είλαη νη αιγφξηζκνη θαη νη άιιεο καζεκαηηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηηξέπνπλ ηελ αλαθάιπςε πξνηχπσλ ή ζπζρεηίζεσλ 

ζε κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ. Όηαλ απηά ηα πξφηππα ή νη ζπζρεηίζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ή λα πεξηγξάςνπλ αλζξψπνπο ηφηε 

νλνκάδνληαη πξνθίι. Δθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνθίι, νη ηερληθέο αζρνινχληαη 

θαη κε ηελ εθαξκνγή γεληθψλ πξνθίι ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. 

 

1.4 – Αλζξσπνθεληξηθόο ρεδηαζκόο (Human-center Computing) 

Ο αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο ή ππνινγηζκφο (Jaimes-Alejandro, 2006) 

είλαη έλα λέν επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε 

θαηάζηαζε θαη ηνλ ππνινγηζηή. Η έξεπλα ζην πεδίν απηφ έρεη δηάθνξνπο ζηφρνπο. 

Έλαο απφ απηνχο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ ζαλ μερσξηζηή νληφηεηα αιιά θαη 

ζαλ κέξνο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ, εζηηάδνληαο ζην πψο ν άλζξσπνο πξνζαξκφδεη 

θαη νξγαλψλεη ηελ δσή ηνπ γχξσ απφ ηηο ππνινγηζηηθέο ηερλνινγίεο. 

Άιινο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ ππνινγηζηηθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ. Ο αλζξσπνθεληξηθφο ζρεδηαζκφο αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα φπσο 

ε κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηα νπνία νη παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο ζρεδηαζκνχ δελ εμεηάδνπλ. 

Έξρνληαη έηζη ζην πξνζθήλην λέα πεδία ελδηαθέξνληνο, φπσο ε 

ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηέο εξγαζία (computer-supported cooperative work), ε 

εθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζηψλ (computer-supported collaborative learning) θαη ν 

δηάρπηνο ππνινγηζκφο (ubiquitous computing). 
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1.5 – Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Έλα πεξηβάιινλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο έρεη ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Aarts- Harwig et al., 2001): 

 Δκθχηεπζε (Embedded): Πνιιέο ζπζθεπέο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζην 

πεξηβάιινλ ρσξίο λα θαίλνληαη. 

 Δπίγλσζε Πεξηερνκέλνπ (Context aware): Σν πεξηβάιινλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαγλσξίδεη ην εθάζηνηε πξφζσπν θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. 

 Γηάρπζε (Pervasive): Η αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα δελ γίλεηαη κφλν απφ 

έλα ζηαζκφ εξγαζίαο, αιιά απφ επηκέξνπο ζπζθεπέο. 

 Δμαηνκίθεπζε (Personalized): Σν πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη 

αλάινγα κε ην πνηνο ρξήζηεο εκθαλίδεηαη θάζε θνξά. 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα (Adaptive): Σν πεξηβάιινλ αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

  Πξνλνεηηθφηεηα (Anticipatory): Σν πεξηβάιινλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνλνεί ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 

1.6 – Απαηηνύκελεο ηερλνινγίεο 

Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα έλα  πεξηβάιινλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο, 

απαξαίηεηεο είλαη νη παξαθάησ ηερλνινγίεο (Aarts- Harwig et al., 2003): 

 Σερλνινγίεο πξφζβαζεο (θηλεηά ηειέθσλα, Laptops, PDAs θ.α.) 

 Σερλνινγίεο πξφζιεςεο θαη αληίιεςεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(αηζζεηήξεο, smart dust, RFIDs θ.α.) 

 Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (αζχξκαηα δίθηπα θ.α.) 

 Σερλνινγίεο αζθάιεηαο δηθηχσλ (firewalls, ςεθηαθέο ππνγξαθέο θ.α.) 
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Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο πεξηβάιινληνο πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 1.2:  

 

Δηθόλα 1. 2: Έλα πεξηβάιινλ πεξηξξένπζαο λνεκνζύλεο. 

 

Δλψ ζηελ εηθφλα 1.3 θαίλεηαη ζρεκαηηθά έλα έμππλν ζπίηη, δειαδή έλα ζπίηη 

ζην νπνίν ππάξρεη ε ηερλνινγία ησλ πεξηβαιιφλησλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. 

Παξάδεηγκα πεξηβαιιφλησλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο απνηεινχλ ην iSpace 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Έζζεμ, ην AwareHome ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Σδψξηδηαο, ην 

HomeLab ηεο Philips θαη ην EUNICA (Extensible Universal Control of Appliances 

(http://csidc.fiit.stuba.sk/2001/en/project.html)) φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο 

Bieliková Mária θαη Krajcovic Tibor (2001). ην πεξηβάιινλ απηφ ππάξρεη κηα 

θεληξηθή κνλάδα ε νπνία δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη 

δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιν ην ζπίηη θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ρξήζηεο. Η θεληξηθή 

κνλάδα απηή είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα επίβιεςεο, ειέγρνπ θαη γεληθά 

δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζθνξπηζκέλεο ζε έλα ζπίηη θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ελζχξκαηα ή αζχξκαηα θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

κε ηνπο ρξήζηεο. 

 

http://csidc.fiit.stuba.sk/2001/en/project.html)
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Δηθόλα 1. 3: ύλδεζε ησλ ζπζθεπώλ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, επηζεκαίλνπκε ηελ ςεθηαθή ππφζηαζε ελφο 

Π.Π.Ν. Βάζεη απηήο ην πεξηβάιινλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη απφξξνηα αλαδήηεζεο θαη αλάιπζεο 

ηεξάζηησλ φγθσλ δεδνκέλσλ ζε πάξα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  Σν γεγνλφο 

απηφ, καδί κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο Π.Π.Ν. θαζψο θαη ησλ 

δηαθφξσλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, δηθαηνινγνχλ ηελ πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά ελφο 

Π.Π.Ν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – Οληνινγίεο 

2.1 – Δηζαγσγή  

Φάρλνληαο θαλείο ζηελ βηβιηνγξαθία, βξίζθεη δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηνλ 

φξν νληνινγία, αλάινγα κε ην πεδίν ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε. Τπάξρνπλ δχν 

βαζηθέο νπηηθέο γσλίεο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εμεηαζηεί ν φξνο νληνινγία. Η κία 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο θηινζνθίαο θαη ε άιιε απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

πιεξνθνξηθήο.  

χκθσλα κε ηε θηινζνθία, νληνινγία είλαη ε ζεψξεζε ηνπ φληνο, δειαδή ε 

έξεπλα θαη ε κειέηε ηεο θχζεο θαη ηεο νπζίαο ησλ φλησλ. Πνιινί θηιφζνθνη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, φπσο ν Παξκελίδεο ν Διεάηεο (4νο – 5νο 

αηψλαο π. Υ.) θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ ―Μεηά ηα Φπζηθά‖. χκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε ε νληνινγία αλαθέξεηαη ζηνλ ιφγν πεξί ηνπ φληνο θαη επηρεηξεί λα δψζεη 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο: ηη είλαη χπαξμε, πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο χπαξμεο, 

πνηα είλαη ε νπζία θάζε φληνο θαη πνηα είλαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ 

φλησλ, αλ απηά ππάξρνπλ. Πξνζπαζψληαο λα ηαμηλνκήζεη νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ 

θφζκν δηέθξηλε δηάθνξεο κνξθέο χπαξμεο φπσο: χιε, πνηφηεηα, πνζφηεηα, ζρέζε, 

ελέξγεηα, ζπλαίζζεκα, ρψξν θαη ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δηαθνξεηηθφ λα πνχκε 

φηη «ην βηβιίν είλαη ζηελ βηβιηνζήθε» απφ ην λα πνχκε «ην βηβιίν έρεη 200 ζειίδεο». 

Η πξψηε δήισζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «ρψξνο» ελψ ε δεχηεξε ζηελ 

θαηεγνξία «πνηφηεηα». 

Σνλ 18ν αηψλα ν Christian Wolff ζχγθξηλε ηελ νληνινγία κε δηάθνξεο 

κεηαθπζηθέο ζεσξίεο ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ θαη ππνζηήξημε φηη ζα κπνξνχζε 

λα είλαη κηα παξαγσγηθή ηηκσξία ε νπνία θαλεξψλεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ. Η 

άπνςε απηή επηθξίζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο David Hume θαη Immanuel Kant. Ο 

Immanuel Kant (1724 – 1804) ππνζηήξημε φηη ε αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ δελ 

θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, αιιά θαη απφ ηελ ζπκβνιή φπνηνπ ηα 

αληηιακβάλεηαη θαη ηα θαηαλνεί, ζέηνληαο έηζη έλα λέν εξψηεκα: «πνηεο δνκέο 

ρξεζηκνπνηεί ην κπαιφ γηα λα αλαιεθζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα;» 

Η νληνινγία επαλήιζε ζην πξνζθήλην ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απφ 

αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ 

(phenomenology) θαη ηνπο ππαξμηζηέο, φπσο ν Edmund Husserl θαη ν καζεηήο ηνπ 

Martin Heidegger.    

ην πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ, ζην νπνίν 

ζα θηλεζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έρνπλ δνζεί επίζεο αξθεηνί νξηζκνί. 

 Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ πεξηγξάθεη ηη είλαη κηα νληνινγία 

δίλεηαη απφ ην Neches (1991): «Μηα νληνινγία νξίδεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ απνηεινχλ ην ιεμηθφ κηαο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηνπο 
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θαλφλεο γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπ 

ιεμηθνχ». Ο νξηζκφο απηφο αλαγλσξίδεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ φξσλ, ηνπο θαλφλεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο φξνπο θαη παξέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ 

φξσλ θαη ησλ ζρέζεσλ. Απφ απηφ ηνλ νξηζκφ, πξνθχπηεη φηη κηα νληνινγία δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, αιιά θαη ηε γλψζε πνπ 

εμάγεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηθιείνληαη ζηελ νληνινγία. 

Αξγφηεξα ν Thomas R Gruber (1993) έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ: «Οληνινγία 

είλαη έλαο ηππηθφο θαη ζαθήο νξηζκφο κηαο θνηλά απνδεθηήο ελλνηνινγηθήο 

κνξθνπνίεζεο». Με ηνλ φξν ελλνηνινγηθή κνξθνπνίεζε ελλννχκε κηα απινπνηεκέλε 

αληίιεςε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ ρψξνπ ηνλ νπνίν ζέινπκε λα 

πεξηγξάςνπκε. 

χκθσλα κε ηνλ N. Guarino (1998) ε νληνινγία είλαη έλα ζχλνιν ινγηθψλ 

αμησκάησλ πνπ δίλνληαη γηα λα απνδψζνπλ ην επηδησθφκελν λφεκα ελφο ιεμηθνχ. 

Οη Ding θαη Peng, (Ding, Peng, & Pan, 2004) έδσζαλ έλα πην ηππηθφ νξηζκφ. 

«Οληνινγία νξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ ελλνηψλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο επίλνηαο κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο». Η επίλνηα 

(conceptualization) είλαη ε απινπνηεκέλε κνξθή ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη επηζπκεηφ λα 

αλαπαξαζηαζεί (Gruber 1993) θαη απνηειείηαη απφ αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζε 

έλαλ θφζκν θαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Mizoguchi θαη Bourdeau 2000). Με ηνλ 

φξν αλαπαξάζηαζε ελλννχκε ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ κε ηνλ φξν 

πεξηγξαθή, ην ζπλδπαζκφ ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Βαιαξάθνο 2005). 

ρεηηθά πξφζθαηα δφζεθε απφ ηνλ John F. Sowa (2009) ν παξαθάησ νξηζκφο: 

«Οληνινγία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε θάπνην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη 

πεξηέρεη φινπο ηνπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ πνπ ζεσξείηαη πσο ππάξρνπλ ζην πεδίν 

απηφ». 

Γηα ηνπο αλζξψπνπο, νη νληνινγίεο θαζηζηνχλ ηθαλή ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία θαη επηδηψθνπλ θνηλή θαηαλφεζε, ελψ γηα ηνπο ππνινγηζηέο, νη 

νληνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ πην δηεμνδηθή 

επεμεξγαζία. Γηεπθνιχλνπλ ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο 

γλψζεο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ εηεξνγελψλ θαη 

δηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ. Απνηεινχλ ινηπφλ, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

εξγαιεία ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (semantic interoperability) γηαηί 

πξνζθέξνπλ ιεμηιφγηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία απηφκαηεο «δηεξκελείαο» θαη ζπζρέηηζεο ησλ κεηα-
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δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθφξεζεο. 

Πξνζεγγίδνληαο αθαηξεηηθά θαη πην απιά ηνλ νξηζκφ κηαο νληνινγίαο 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε νληνινγία είλαη κηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε, έλα 

απζηεξά ελλνηνινγηθφ ζρήκα, κηα ηεξαξρηθή δνκή κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο πνπ 

πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο 

πνπ δηέπνπλ ηε ζεκαηηθή πεξηνρή. Μηα νληνινγηθή αλάιπζε απνζαθελίδεη ηε δνκή 

ηεο πιεξνθνξίαο παξαιιειίδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο θαη 

ηνπ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο απηήο κέζσ ησλ νληνινγηψλ. Έηζη ε νληνινγία ζε κηα 

ζεκαηηθή πεξηνρή ζπγθξνηεί θαη απνηειεί ηελ βάζε ελφο ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο 

θαη δηαρείξηζεο γλψζεο πξνζζέηνληαο λφεκα ζηελ πιεξνθνξία γηα λα παξέρεηαη «ε 

ζσζηή πιεξνθνξία ζην ζσζηφ άηνκν ηε ζσζηή ζηηγκή θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν». 

 

ηελ  εηθφλα 2.1 θαίλεηαη κηα νληνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηα είδε ηνπ θαγεηνχ,  

 

 

Δηθόλα 2. 1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο νληνινγίαο πνπ πεξηγξάθεη θαγεηό. 

 

ελψ ζηελ εηθφλα 2.2 είλαη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γεληθήο κνξθήο κηαο 

νληνινγίαο. 
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Δηθόλα 2. 2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθήο κηαο νληνινγίαο. 

 

Πξνπνκπφο ησλ νληνινγηψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη ζεζαπξνί (Thesaurus) 

(B. J.Wielinga et al). Ο ζεζαπξφο είλαη κηα ηεξαξρηθή, ζηαηηθή δνκή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ έλα έμππλν ιεμηιφγην. Πεξηέρεη φξνπο κε ηα 

ζπλψλπκα θαη αληψλπκα απηψλ. Δπίζεο  δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ησλ φξσλ. Γελ είλαη έλα ιεμηθφ πνπ παξέρεη νξηζκνχο, αλ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

απηή, αιιά κηα ζπγθέληξσζε φξσλ ζε νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη 

ζεζαπξνί ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ φηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη 

αλαδήηεζε. Κξαηψληαο ηνπο ηίηινπο ησλ εγγξαθψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κεηαμχ ηνπο ζε έλα ζεζαπξφ γίλεηαη πην εχθνιε θαη πην γξήγνξε ε 

αλαδήηεζε εγγξαθψλ κέζα ζηε βάζε. Μηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζεζαπξνχ, 

πνπ αθνξά ηελ ιέμε ―impressive‖ θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα 2.3: 
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Δηθόλα 2. 3: Ο ζεζαπξόο ηεο ιέμεο “impressive”. 

 

2.2 – Πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο νληνινγηώλ 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ νληνινγηψλ είλαη (Natalya F. Noy and 

Deborah L. McGuinness):  

 Κνηλή ρξήζε ηεο δνκήο ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε αλζξώπνπο θαη κεραλέο. 

Δίλαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο αλάπηπμεο νληνινγηψλ. Με ηε βνήζεηα κηαο 

νληνινγίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εθαξκνγέο λα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζνπλ ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλώζεο κίαο πεξηνρήο. Όηαλ κηα νληνινγία είλαη 

θαιά νξηζκέλε απφ κηα νκάδα, ηφηε κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο 

πεξηνρέο θαη απφ άιιεο νκάδεο. Δπίζεο, εμππεξεηείηαη  ε αλάπηπμε κηαο λέαο 

νληνινγίαο ε νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε ζπλέλσζε ήδε ππαξρφλησλ 

επηκέξνπο νληνινγηψλ. 

 Σαθήο νξηζκόο ησλ αμησκάησλ κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο. Ο ζαθήο νξηζκφο 

ησλ ελλνηψλ βνεζά ηνπο λένπο ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ππάξρνπζα 

γλψζε θαη θαζηζηά επθνιφηεξεο ηηο αιιαγέο ζηελ νληνινγία, εμαηηίαο 

αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πεδίν ηεο γλψζεο. 
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 Γηαρσξηζκόο ηεο γλώζεο κηαο πεξηνρήο από ηε ιεηηνπξγηθή γλώζε. Πνιιέο 

ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Μηα 

νληνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία κηαο ζπζθεπήο, κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζηα γηα θάπνηεο άιιεο ζπζθεπέο, αλ απηέο 

πξνζηεζνχλ ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε νληνινγία, ρσξίο φκσο λα ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Αλάιπζε ηεο γλώζεο. ε αλάιπζε ηεο γλψζεο θαζίζηαηαη δπλαηή κε ρξήζε 

φξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη θαη νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ κηα 

ηππηθή δηαδηθαζία αλάιπζεο. 

 

2.3 – Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ νληνινγηώλ 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο νληνινγίαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο 

αξρέο (T. Gruber, November 1995), (Uschold  and Gruninger, 1996): 

 Σαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα (clarity and objectivity). Μηα νληνινγία 

απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ. Σν πεδίν απηφ πξέπεη 

λα απνδίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη φζνλ ην δπλαηφ αληηθεηκεληθφηεξα. 

 Σπλνρή ή ζπλέπεηα (coherence). Μηα νληνινγία ζα πξέπεη λα είλαη εζσηεξηθά 

ζπλεπήο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα αμηψκαηα θαη νη έλλνηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ινγηθή ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα. Αλ κηα νληνινγία είλαη αζπλεπήο, ηφηε ππάξρεη 

ην ελδερφκελν λα ζπκπεξαζεί κηα πξφηαζε πνπ αληηθξνχεη θάπνηνλ νξηζκφ ή 

έλα αμίσκα.  

 Δπεθηαζηκόηεηα (extensibility). Η αλαπαξάζηαζή κηαο νληνινγίαο πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλεηαη ζηελ νληνινγία, ε δπλαηφηεηα 

λα επεθηείλεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη θαη σο πξνο ηα ζηηγκηφηππα αιιά θαη σο 

πξνο ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή. Πξέπεη λα κπνξεί 

δειαδή θάπνηνο, λα νξίζεη λένπο φξνπο βαζηδφκελνο ζην ππάξρσλ ιεμηθφ θαη 

ζηνπο ππάξρνληεο νξηζκνχο ηεο νληνινγίαο Η επεθηαζηκφηεηα είλαη 

απαξαίηεηε θαζψο νη αλάγθεο ζηε ρξήζε ηεο νληνινγίαο είλαη δχζθνιν λα 

θαζνξηζηνχλ απφ ηελ αξρή επ‘ αθξηβψο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο νληνινγηθήο δέζκεπζεο (minimal ontological 

commitment). Σα αμηψκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ νληνινγία πξέπεη λα είλαη 

γεληθεπκέλα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζαθήο αλαθνξά ζην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο πνπ κνληεινπνηείηαη, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ειεπζεξία γηα 
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εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαζψο θαη γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο νληνινγίαο ζε άιια πεδία ελδηαθέξνληνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ θσδηθνπνίεζε (minimal encoding bias). 

Η νληνινγία αζρνιείηαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη απψηεξνο ζθνπφο 

είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θσδηθνπνίεζε ηεο νληνινγίαο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε απιφ ηξφπν, απαηηψληαο φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνπο θαη 

απινχζηεξνπο θψδηθεο νη νπνίνη λα κελ επεξεάδνπλ ηελ πιεξνθνξία. 

 

2.4 – Γνκηθά ζηνηρεία νληνινγηώλ 

Οη νληνινγίεο απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ δνκηθά ζηνηρεία (Fredrik-

Arvidsson et al,  2008): 

Κιάζεηο (Classes): νη θιάζεηο αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο (concepts). Μηα έλλνηα 

κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε γηα ην νπνίν κπνξεί λα εηπσζεί θάηη, π.ρ. κηα ιεηηνπξγία ή 

κηα δηαδηθαζία. Οη έλλνηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο 

πξσηαξρηθέο έλλνηεο (primitive concepts) νη νπνίεο έρνπλ κφλν απαξαίηεηεο ζπλζήθεο 

(σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο), γηα λα είλαη κέινο κηαο θιάζεο θαη ηηο νξηδφκελεο 

έλλνηεο (defined concepts) ησλ νπνίσλ ε πεξηγξαθή είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα λα είλαη έλα αληηθείκελν κέινο ηεο θιάζεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ελλνηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ είηε ζαλ πξσηαξρηθέο είηε ζαλ εμ νξηζκνχ:  

Όνομα Πρωταρχικθ Έννοια Οριζόμενη Έννοια 

Person Η κλάςη όλων των ανθρώπων 

Το αφηρημζνο αντικείμενο που μπορεί να 

περιγραφεί από διάφορα χαρακτηριςτικά για να 

είναι άνθρωποσ 

Vehicle Η κλάςη όλων των οχημάτων 

Το αφηρημζνο αντικείμενο που μπορεί να 

περιγραφεί από διάφορα χαρακτηριςτικά για να 

είναι όχημα 

Car 
Η κλάςη όλων των 

αυτοκινήτων 

Το αφηρημζνο αντικείμενο που μπορεί να 

περιγραφεί από διάφορα χαρακτηριςτικά για να 

είναι αυτοκίνητο 
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 Οη νληνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξηδφκελεο έλλνηεο πεξηέρνπλ θιάζεηο νη 

νπνίεο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, ελψ νη νληνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξσηαξρηθέο έλλνηεο πεξηέρνπλ θιάζεηο φπνπ κηα θιάζε είλαη ππνθιάζε κηαο άιιεο. 

Σν ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη νη θιάζεηο κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο θιάζεηο. Μηα θιάζε Α πνπ 

αληηθαζίζηαηαη απφ κηα άιιε θιάζε Β νλνκάδεηαη ππνθιάζε ηεο Β, ελψ ε Β 

νλνκάδεηαη ππεξθιάζε ηεο Α. ε ζρέζε απηή κεηαμχ ησλ θιάζεσλ είλαη ζρέζε γνλέα-

παηδηνχ θαη βνεζά ζην λα ππάξρεη κηα ηεξαξρία κεηαμχ ησλ θιάζεσλ. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη, νη ηδηφηεηεο ησλ ππεξθιάζεσλ λα πεξλνχλ θαη ζαλ ηδηφηεηεο ησλ 

ππνθιάζεσλ. Έηζη φηη είλαη αιεζέο γηα κηα θιάζε (ππεξθιάζε) είλαη αιεζέο θαη γηα 

ηνπο απνγφλνπο ηεο θαη ηνπο απνγφλνπο ησλ απνγφλσλ ηεο. ε κεξηθέο νληνινγίεο 

κηα θιάζε επηηξέπεηαη λα έρεη κφλν έλα γνλέα, ζπλήζσο φκσο κηα θιάζε κπνξεί λα 

έρεη παξαπάλσ απφ έλαλ γνλέα. Γηα παξάδεηγκα ε θιάζε Καηνηθίδην_Γάηα, κπνξεί λα 

είλαη απφγνλνο ηεο θιάζεο Γάηα θαη ηαπηφρξνλα ηεο θιάζεο Καηνηθίδην.  

ηηγκηόηππα ( Individuals): Δίλαη ηα ζηνηρεηψδε αληηθείκελα, πνπ βξίζθνληαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα ην απηνθίλεην «Opel Astra» είλαη ζηηγκηφηππν 

ηεο θιάζεο «απηνθίλεην». 

ρέζεηο (Relations): Δθθξάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο νη θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηφηππα. Οη νληνινγίεο πεξηέρνπλ θπξίσο δπαδηθέο 

ζρέζεηο, ησλ νπνίσλ ην πξψην φξηζκα είλαη ην πεδίν ηεο ζρέζεο (domain of relation) 

θαη ην δεχηεξν ε εκβέιεηα (range). Γηα παξάδεηγκα ζε κηα νληνινγία πνπ αθνξά 

θαγεηά θαη ηα ζπλνδεπηηθά θξαζηά ηνπο, γηα λα πνχκε φηη ην θφθθηλν θξέαο 

ζπλνδεχεηαη κε θφθθηλν θξαζί ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα ζρέζε pairingWine θαη λα 

γξάςνπκε:  ―pairingWine Redmeat Redwine‖.  

ηηο νληνινγίεο νη ζρέζεηο κπνξεί λα είλαη: 

 ρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο θιάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 ρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζηηγκηφηππα. 

 ρέζεηο πνπ αθνξνχλ έλα ζηηγκηφηππν θαη κία θιάζε 

 ρέζεηο πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη κηα ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ 

 ρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

  Η πην βαζηθή ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα νληνινγία είλαη ε ζρέζε ηεο 

έληαμεο (subsumption) ησλ θιάζεσλ ζε ππεξθιάζεηο θαη ππνθιάζεηο. Η ζρέζε ―is a 

subclass of‖ ή δηαθνξεηηθά ―is a‖ δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρηθή ηαμηλνκία ε νπνία κπνξεί 

λα εθθξαζηεί κε κηα δνκή πνπ κνηάδεη κε δέλδξν θαη απεηθνλίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ θιάζεσλ κεηαμχ ηνπο. 
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Μηα άιιε ζρέζε πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά είλαη ε “είλαη κέξνο ηνπ” 

(meronymy) θαη εθθξάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη απιά αληηθείκελα 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην ζχλζεην αληηθείκελν. Σν φλνκα meronymy πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δπν ειιεληθψλ ιέμεσλ: «κέξνο» θαη «φλνκα». Σππηθά ν 

νξηζκφο ηεο ζρέζεο είλαη: ―X is a meronym of Y if Xs are parts of Y(s)‖. 

Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ ζηελ δνκή-δέληξν πνπ αλαπαξηζηά ηελ 

νληνινγία, πξνζζέζνπκε θαη ηελ ζρέζε meronymy, ηφηε απηή γίλεηαη πνιχπινθε θαη 

δχζθνιε ζην λα εξκελεπηεί κε απηφκαηα. 

Attributes (Γλσξίζκαηα): Δίλαη έλα είδνο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο 

νληνινγίαο θαη ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα 

αληηθείκελα ησλ νληνινγηψλ. Κάζε γλψξηζκα κπνξεί λα είλαη θιάζε ή έλα 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Σν είδνο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην είδνο ηνπ 

γλσξίζκαηνο θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Η ζρέζε αληηθεηκέλνπ – 

γλσξίζκαηνο, εθθξάδεη κηα θαηάζηαζε, έλα γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζην αληηθείκελν 

κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ζαλ αληηθείκελν 

έλα απηνθίλεην κάξθαο Opel Astra 4-ζπξν, 1,4. Απηφ ζα έρεη ζαλ γλσξίζκαηα: 

 <has as name> Opel Astra 

 <has  doors> 4 (with as minimum and maximum cardinality: 4) 

 <has engine one of> {1.4L engine, 1.6L engine} 

 <has transmission one of> {5-speed transmission, 6-speed transmission} 

πλαξηήζεηο (Function Terms): Πνιχπινθεο δνκέο πνπ απαξηίδνληαη απφ 

ζρέζεηο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζέζε ζηηγκηφηππσλ, εθπξνζσπψληαο 

κηα εηδηθή πεξίπησζε ζρέζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή-κεηαρεηξηζκέλνπ-απηνθηλήηνπ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο αξρηθήο ηηκήο ηνπ αληίζηνηρνπ 

θαηλνχξγηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπ κνληέινπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηνθηλήηνπ, 

ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ έρεη δηαλχζεη, θιπ.  

Καλόλεο (Rules): Γειψζεηο ζε κνξθή πξνηάζεσλ if-then, πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

ινγηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ.  

Πεξηνξηζκνί (Restrictions): ηππηθέο πεξηγξαθέο ηνπ ηη είλαη αιεζέο, ψζηε έλαο 

ηζρπξηζκφο λα είλαη απνδεθηφο. 

Αμηώκαηα (Axioms): Ιζρπξηζκνί θαη θαλφλεο πνπ είλαη πάληνηε αιεζείο θαη φια 

καδί εθθξάδνπλ ηελ ζεσξία πνπ πεξηγξάθεη ε νληνινγία. Σα αμηψκαηα δελ 

εθθξάδνπλ κφλν ηελ γλψζε πνπ ήδε θαηέρνπκε αιιά θαη απηή πνπ παξάγεηαη απφ 

ηνλ ζπζρεηηζκφ απηψλ.   
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2.5 – Δίδε Οληνινγηώλ 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ γεληθφηεηάο ηνπο (Guarino, 1998) νη νληνινγίεο 

δηαθξίλνληαη ζε  : 

 Οληνινγίεο «πςεινύ επηπέδνπ» (top level ontologies): Δίλαη νληνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ έλλνηεο γεληθέο νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

 Οληνινγίεο «πεδίνπ ελδηαθέξνληνο» (domain ontologies): Πεξηγξάθνπλ 

γεληθέο έλλνηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο επίζεο θαη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο. 

 Οληνινγίεο «εθαξκνγήο» (application ontologies): Πεξηγξάθνπλ έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νληνινγίαο πςεινχ επηπέδνπ απνηειεί ε νληνινγία 

SUMO (Suggested Upper Merged Ontology) http://www.ontologyportal.org/ ε νπνία 

είλαη κηα ζπιινγή απφ θαιά νξηζκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο έλλνηεο. Απηή ηελ ζηηγκή 

πεξηέρεη 10537 φξνπο, 54595 αμηψκαηα, 3869 θαλφλεο θαη 1121 ζρέζεηο. Απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε ηππηθή δεκφζηα νληνινγία πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

έξεπλα θαη ζηηο εθαξκνγέο αλαδήηεζεο θαζψο θαη ζηελ γισζζνινγία θαη ζηνλ 

ζπιινγηζκφ. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νληνινγηψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν απηέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη είλαη ην επίπεδν εθθξαζηηθφηεηάο ηνπο. 

Μηα θαηεγνξηνπνίεζε (McGuinnes, 2003) είλαη: 

 «Θεζαπξνί Γλώζεο» (Thesaurus): Οληνινγίεο πνπ παξέρνπλ απιέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ φξσλ ηνπο π.ρ. ζπλψλπκα. 

 «Άηππεο Ταμηλνκίεο» (Informal taxonomy): Οληνινγίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ηεξαξρία, ρσξίο λα ππάξρεη θιεξνλνκηθφηεηα θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε κηα 

θπζηθή γιψζζα. 

 «Τππηθέο Ταμηλνκίεο» (Formal taxonomy): Οληνινγίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ηεξαξρία, καδί κε θιεξνλνκηθφηεηα. 

 «Πιαίζηα» (Frames): Οληνινγίεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θιάζεηο πνπ 

θιεξνλνκνχλ ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηέο ηνπο ζηηο ππν-θιάζεηο ηνπο. 

 «Πεξηγξαθηθέο Λνγηθέο» (Description Logics): Οληνινγίεο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ Πεξηγξαθηθή Λνγηθή θαη απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

http://www.ontologyportal.org/
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βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηππηθνχο θαλφλεο ηεο ινγηθήο 

πξψηεο ηάμεο. 

Μηα δεχηεξε, πην γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νληνινγηψλ, πάιη κε βάζε ην επίπεδν 

εθθξαζηηθφηεηαο είλαη: 

 «ειαθξηέο» (lightweight ontologies): Οληνινγίεο πνπ απνζθνπνχλ ζε κηα 

νκφθσλε ελλνηνινγηθή κνξθνπνίεζε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη έλλνηεο, 

ηαμηλνκίεο, ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο (Corcho et al., 

2003) 

 «βαξηέο» (heavyweight ontologies): Οληνινγίεο πνπ επεθηείλνπλ ηηο 

«ειαθξηέο» νληνινγίεο κε αμηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο. Σα αμηψκαηα θαη νη 

πεξηνξηζκνί είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά γηα ηελ ζεκαζηνινγηθή εξκελεία ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ νληνινγηψλ (Gruber, 1995). 

χκθσλα κε ηελ ηππηθόηεηά ηνπο (Uschold and Gruninger, 1996) νη νληνινγίεο 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 «Άηππεο» (highly informal): Οληνινγίεο εθθξαζκέλεο ζε θπζηθή γιψζζα. 

 «Ηκη-άηππεο» (semi-informal): Οληνινγίεο δηαηππσκέλεο ζε έλα πεξηνξηζκέλν 

θαη δνκεκέλν ππνζχλνιν θάπνηαο θπζηθήο γιψζζαο. 

 «Ηκη-ηππηθέο» (semi-formal): Οληνινγίεο πινπνηεκέλεο ζε κηα ηππηθή 

γιψζζα.  

 «Απζηεξά ηππηθέο» (rigorously formal): Οληνινγίεο κε απζηεξή ζεκαζηνινγία 

νξηζκψλ φξσλ, ζεσξήκαηα θαη απνδείμεηο ηδηνηήησλ. 

Οη Gomez-Perez θαη Benjamins (1999) πξνηείλνπλ ηελ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε: 

 Οληνινγίεο «αλαπαξάζηαζεο γλώζεο» (knowledge representation ontologies) : 

Οληνινγίεο πνπ παξέρνπλ νληφηεηεο αλαπαξάζηαζεο ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ 

ηη ζπγθεθξηκέλν αλαπαξηζηνχλ. 

 «Γεληθέο ή θνηλέο» νληνινγίεο (general or common ontologies) : Οληνινγίεο  

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε γεληθήο γλψζεο γχξσ απφ ηνλ θφζκν 

παξέρνληαο βαζηθέο έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο, ηα ζπκβάληα, θιπ. 

 Οληνινγίεο «αλώηεξνπ επηπέδνπ» (top-level ontologies): Οληνινγίεο πνπ 

παξέρνπλ γεληθέο έλλνηεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπζρεηίδνληαη φινη νη φξνη ζε 

ήδε ππάξρνπζεο νληνινγίεο. 
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 Οληνινγίεο «κεηα-δεδνκέλσλ» (metadata ontologies): Οληνινγίεο πνπ 

παξέρνπλ ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ είλαη ειεθηξνληθά δηαζέζηκε. 

 Οληνινγίεο «πεδίνπ νξηζκνύ» (domain ontologies): Οληνινγίεο νη νπνίεο 

αλαπαξηζηνχλ γλψζε γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ηαηξηθή. 

 Οληνινγίεο «κεζνδνινγίαο ή εξγαζηώλ» (method or task ontologies): 

Οληνινγίεο  πνπ παξέρνπλ φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, γηα παξάδεηγκα, δηάγλσζε. 

χκθσλα κε ηνλ Abecker (1998) νη νληνινγίεο νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Οληνινγίεο «πιεξνθνξηώλ» (information ontologies): Οληνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην πιεξνθνξηαθφ κεηα-κνληέιν 

 Οληνινγίεο «πεξηνρήο γλώζεο» (domain ontologies): Οληνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, π.ρ. ηαηξηθή, θιπ. 

 Οληνινγίεο «επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ» (enterprise ontologies): 

Οληνινγίεο πνπ κνληεινπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ λα 

κνληεινπνηεζεί ε αλάγθε γλψζεο ζε κηα δηαδηθαζία. 

 

2.6 – Γιώζζεο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ 

 

Η αλάπηπμε ησλ νληνινγηψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζψλ πνπ ηεο αλαπαξηζηνχλ, νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ινγηθή. Η 

ρξεζηκνπνίεζε γισζζψλ ζηηο νληνινγίεο, ηηο θάλεη λα έρνπλ ιεπηνκέξεηα θαη 

αθξίβεηα ζε απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη λα παξέρνπλ ζαθείο θαη ζσζηέο δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηηο θιάζεηο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο.  

Οη γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο ησλ νληνινγηψλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο (Oscar Corcho et al., 2000): 

 Παξαδνζηαθέο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο (Traditional languages ) 

 Γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηψλ βαζηζκέλεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (Web 

based languages) 
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2.6.1 – Παξαδνζηαθέο γιώζζεο αλαπαξάζηαζεο 

Οη παξαδνζηαθέο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Αλάινγα κε ην πνπ βαζίδνληαη, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Γιψζζεο Καηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο πξψηεο ηάμεο (First Order Logic) 

 Γιψζζεο Λνγηθήο πιαηζίσλ (Frames-based) 

 Γιψζζεο Πεξηγξαθηθήο Λνγηθήο (Description Logic) 

2.6.1.1 – Γιώζζεο Καηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο πξώηεο ηάμεο (First Order Logic) 

Η γιψζζα KIF(Knowledge Interchange Format) δεκηνπξγήζεθε ην 1992 απφ 

ηνλ Michael Genesereth, ζαλ έλα format ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ αλαπαξάζηαζεο γλψζεο. Έρεη δεισηηθή ζεκαζηνινγία (declarative 

semantics: ε ζεκαζία ησλ εθθξάζεσλ γίλεηαη θαηαλνεηή ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε 

ελφο interpreter), είλαη ινγηθά πεξηεθηηθή (επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία απζαίξεησλ 

πξνηάζεσλ ζηνλ θαηεγνξεκαηηθφ ινγηζκφ  πξψηεο ηάμεο) θαη επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ, ζπλαξηήζεσλ θαη ζρέζεσλ. 

 

2.6.1.2 – Γιώζζεο Λνγηθήο πιαηζίσλ (Frames-based) 

Η γιψζζα Ontolingua αλαπηχρζεθε ην 1992 ζην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford. 

Βαζίζηεθε ζηελ γιψζζα KIF ηελ νπνία ζπλδπάδεη κε δηάθνξα παξαδείγκαηα 

αλαπαξάζηαζεο γλψζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηθή πιαηζίσλ π.ρ. Frame Ontology 

(FO). Η FO είλαη κηα νληνινγία πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθθξαζε αμησκάησλ, θάηη πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηεο KIF. Αξγφηεξα αλαπηχρζεθε θαη ν Ontolingua 

Server ν νπνίνο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο 

νληνινγηψλ. 

Η γιψζζα OCML (Operational Conceptual Modeling Language) 

αλαπηχρζεθε ην 1993, ζαλ έλα είδνο «ιεηηνπξγηθήο Ontolingua». Βαζίδεηαη θαη απηή 

ζε πιαίζηα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νξηζκνί πνπ εθθξάδνληαη ζηελ OCML 

κνηάδνπλ κε απηνχο ηεο Ontolingua, αιιά ππάξρνπλ φκσο θάπνηα επηπξφζζεηα 

ζηνηρεία, φπσο: ζπκπεξαζκαηηθνί θαη παξαγσγηθνί θαλφλεο θαη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

γηα ηηο ζπλαξηήζεηο. Η OCML δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε εθηειέζηκσλ 

νληνινγηψλ θαη κνληέισλ ζηηο κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  
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Η γιψζζα FLogic (Frame Logic) αλαπηχρζεθε ην 1995 ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Karlsruhe. πλδπάδεη ηελ ινγηθή ησλ πιαηζίσλ κε ηελ ινγηθή ηεο πξψηεο ηάμεο, 

επηηξέπνληαο ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, ζπλαξηήζεσλ, ζηηγκηφηππσλ αμησκάησλ 

θαη θαλφλσλ. Δίλαη ε κφλε απφ ηηο γιψζζεο πνπ δελ έρεη ζπληαθηηθφ παξφκνην κε ηεο 

Lisp θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπιινγή λέσλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

2.6.1.3 – Γιώζζεο Πεξηγξαθηθήο Λνγηθήο (Description Logic) 

Η γιψζζα Loom δεκηνπξγήζεθε ην 1991, παξάιιεια κε ηελ Ontolingua ζην 

Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθήο Δπηζηήκεο (Information Science Institute – ISI) ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο. Αξρηθά πξννξηδφηαλ φρη γηα αλάπηπμε 

νληνινγηψλ αιιά γεληθψλ βάζεσλ γλψζεο( Knowledge Bases). Βαζίδεηαη ζηελ 

Πεξηγξαθηθή Λνγηθή θαη καδί κε ηνπο παξαγσγηθνχο θαλφλεο παξέρεη απηφκαηε 

ηαμηλφκεζε ησλ ελλνηψλ. Τπνζηεξίδεη αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, ηαμηλφκεζε ελλνηψλ, 

ζρέζεσλ, ζπλαξηήζεσλ θαη αμησκάησλ κηαο νληνινγίαο.  

 

2.6.2 – Γιώζζεο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ βαζηζκέλεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό 

(Web based languages) 

Η εμάπισζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία γισζζψλ 

αλαπαξάζηαζεο νληνινγηψλ, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνχ. 

Η γιψζζα SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) αλαπηχρζεθε ην 1996 

ζαλ επέθηαζε ηεο γιψζζαο HTML ζην παλεπηζηήκην ηνπ Maryland θαη επηηξέπεη ηελ 

εηζαγσγή νληνινγηψλ ζε HTML έγξαθα. πλδπάδεη πιαίζηα θαη θαλφλεο θαη  

ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ θαη ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ζηηγκηνηχπσλ θαη θαλφλσλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ζπκπεξαζκαηηθνχο κεραληζκνχο, έηζη ψζηε λα παξάγνπλ λέα γλψζε. 

Σν 1997 δεκηνπξγήζεθε ε XML (eXtensible Markup Language), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηζηφ. Η XML δελ είλαη 

γιψζζα αιιά έλα ζχλνιν ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ. Η γιψζζα SHOE ηξνπνπνηήζεθε 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ XML θαη αξγφηεξα αλαπηχρηεθαλ θη άιιεο γιψζζεο 

βαζηδφκελεο ζην ζπληαθηηθφ ηεο XML.  
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Η γιψζζα XOL (XML-Based Ontology Exchange Language) εκθαλίζηεθε ην 

1999 θαη αλαπηχρζεθε ζαλ κηα πνιχ απιή εθδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ OKBC (Open 

Knowledge Base Connectivity protocol), ην νπνίν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ XML. 

Δίλαη κηα γιψζζα αξθεηά πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ νη έλλνηεο, ε ηαμηλνκία ηνπο θαη νη δπαδηθέο ζρέζεηο, ελψ δελ ππνζηεξίδεηαη 

θαλέλαο ζπκπεξαζκαηηθφο κεραληζκφο. Η ρξήζε ηεο πεξηνξίδεηαη σο ελδηάκεζε 

γιψζζα γηα ηελ κεηαθνξά νληνινγηψλ ανάμεςα ςε διαφορετικά ςυςτήματα βάςεων 

δεδομζνων και εφαρμογζσ.      

Η γιψζζα RDF (Resource Description Framework) αλαπηχρζεθε απφ ην 

W3C (World Wide Web Consortium), γηα ηελ πεξηγξαθή πεγψλ ηνπ ηζηνχ θαη 

βαζίζηεθε ζηελ ζεκαζηνινγία ηνπ δηθηχνπ. Η RDF δελ παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ζρέζεσλ, έηζη δεκηνπξγήζεθε ε RDFS (RDF-Schema) πνπ είλαη κηα 

επέθηαζε ηεο RDF βαζηζκέλε ζηα πιαίζηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ γισζζψλ 

δεκηνχξγεζε κηα λέα γιψζζα αλαπαξάζηαζεο νληνινγηψλ, ηελ RDF(S). Η RDF(S) 

δελ είλαη πνιχ εθθξαζηηθή αιιά επηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, 

ηαμηλνκήζεσλ ελλνηψλ θαη δπαδηθψλ ζρέζεσλ. Αξθεηνί ζπκπεξαζκαηηθνί κεραληζκνί 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ γιψζζα απηή, θπξίσο γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ.  

Οη ηξεηο ηειεπηαίεο γιψζζεο απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ηζηνχ. Πάλσ ζηελ  RDF(S) δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο λέεο γιψζζεο:  ε OIL, ε 

DAML+OIL θαη ε OWL. 

Η γιψζζα OIL αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ  «European IST project On-To-

Knowledge». Πξνζζέηεη ηδηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο ζηελ RDF(S) πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζηα πιαίζηα θαη ε ηππηθή ηεο ζεκαζηνινγία είλαη βαζηζκέλε ζηελ 

πεξηγξαθηθή ινγηθή. Απνηειεί κηα γιψζζα αλαπαξάζηαζεο θαη αληαιιαγήο 

νληνινγηψλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, ηαμηλνκηψλ, δπαδηθψλ 

ζρέζεσλ, ζπλαξηήζεσλ θαη ζηηγκηνηχπσλ. 

Η DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + OIL) αλαπηχρζεθε ην 

2000. Πξνζζέηεη ζηε RDF(S) ηδηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο 

ζηελ πεξηγξαθηθή ινγηθή. Τπνζηεξίδεη θαη απηή ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, 

ηαμηλνκηψλ, δπαδηθψλ ζρέζεσλ, ζπλαξηήζεσλ θαη ζηηγκηνηχπσλ θαη απνηειεί ην 

πξνηεηλφκελν πξφηππν ηνπ W3C (World Wide Web Consortium)  γηα νληνινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. 

Σν 2001 ζπζηάζεθε απφ ην W3C κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ νλνκάζηεθε 

WebOnt (Web-Ontology Working Group). ηφρνο ηεο ήηαλ λα θαηαζθεπάζεη κηα 

γιψζζα νληνινγηψλ γηα ηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ πνπ ζα νλνκαδφηαλ OWL (Web 

Ontology Language). Η WebOnt ρξεζηκνπνίεζε αξρηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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DAML+OIL. Η OWL, φπσο θαη ε DAML+OIL, είλαη ρηηζκέλε πάλσ απφ ηηο RDF 

θαη RDF Schema θαη πξνζζέηεη επηπιένλ ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηδηνηήησλ θαη 

θιάζεσλ. Παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ελλνηψλ, ζηηγκηνηχπσλ, ζρέζεσλ 

θαη αμησκάησλ. Τπάξρνπλ ηξεηο εθδφζεηο ηεο OWL: ε OWL – Lite πνπ πξνζθέξεη έλα 

πεξηνξηζκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ε OWL – DL πνπ είλαη έλα ππεξζχλνιν ηεο 

OWL – Lite θαη βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθηθή ινγηθή θαη ε OWL – Full πνπ είλαη έλα 

ππεξζχλνιν ηεο OWL – DL εμαιείθνληαο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο απηήο. 

Μηα επηπιένλ θαηεγνξία γισζζψλ αλαπαξάζηαζεο νληνινγηψλ απνηεινχλ νη 

γιψζζεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νληνινγίεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, φπσο νη CycL, GRAIL, NKRL. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα. Κάζε άηνκν ινηπφλ αλάινγα κε ηηο ήδε 

γλψζεηο ηνπ, κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ δηθή ηνπ ελλνηνινγηθή κνξθνπνίεζε, δειαδή 

ηελ δηθή ηνπ νληνινγία. Οπφηε είλαη δπλαηφλ γηα ην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν λα 

ππάξρνπλ δηάθνξεο νληνινγίεο. 

 

2.7 – Μνληέια Αλάπηπμεο Οληνινγηώλ 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαλφλσλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

νληνινγίαο: 

 Τπραία εκθάληζε ηεο πιεξνθνξίαο: Η πιεξνθνξία εκθαλίδεηαη ζε ηπραίεο 

ζηηγκέο θαη κπνξεί λα αθνξά δηάθνξα ζέκαηα, έηζη είλαη δπλαηφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο κηα νληνινγίαο λα θαηαθζάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ λα απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ηεο γλψζεο άξα θαη ηεο 

νληνινγίαο. 

 Μεηέπεηηα ππνζηήξημε: Η γλψζε δελ παχεη λα εμειίζζεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νληνινγίαο, γη απηφ ε νληνινγία πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο. 

 Πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε: Αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ 

νληνινγία θαη απφ πνηα νπηηθή γσλία παξαηεξεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

θαηαζθεπάδεη ηελ δηθή ηεο νληνινγία. Έηζη είλαη δπλαηφλ έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν λα αλαπαξηζηάηαη κε παξαπάλσ απφ κία νληνινγίεο γεγνλφο πνπ 

πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα κε ζπλέπεηα ράζηκν 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο.  
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Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά κνληέια αλάπηπμεο (Uschold and Gruninger, 1996). Η 

top-down (από-πάλσ-πξνο-ηα-θάησ) αλάπηπμε, ε bottom-up (από-θάησ-πξνο-ηα-

πάλσ) αλάπηπμε θαη ε middle-out (ελδηάκεζε) αλάπηπμε. 

 

 

2.7.1 – Μνληέιν top–down  

χκθσλα κε ηελ top – down αλάπηπμε, αξρηθά αλαπηχζζνπκε κηα νληνινγία 

πνπ αλαπαξηζηά ην γλσζηηθφ πεδίν, ρξεζηκνπνηψληαο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ 

πεδίνπ. Καηφπηλ  επεθηείλνπκε θαη εκπινπηίδνπκε ηελ βαζηθή απηή νληνινγία κε 

πεξηζζφηεξεο έλλνηεο έσο φηνπ θζάζνπκε ζην ζεκείν ε νληνινγία καο λα πεξηγξάθεη 

φια ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη. Απηή ε πξνζέγγηζε απαηηεί απφ ηνπο 

κεραληθνχο λα έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαζψο 

θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπο. 

ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο κε ην top – down κνληέιν ζπρλά 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα ρξεζηκνπνηνχληαη νληνινγίεο πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ άιινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνπκε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη θαηαζθεπάδνπκε έλα πην πιήξεο ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν. Δπηπιένλ νη κεραληθνί πηζηεχνπλ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε βαζηθψλ 

νληνινγηψλ βνεζά ζηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ νληνινγηψλ δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ. 

Έλα ζεκείν πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε επέθηαζε ηεο νληνινγίαο 

κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζηηο ρακεινχ επηπέδνπ έλλνηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

αλαπαξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα δεδνκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο πξέπεη λα εκπιέθνληαη άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ ζεκαηηθή 

πεξηνρή. 

2.7.2 – Μνληέιν bottom–up  

Δλαιιαθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο είλαη ε bottom – up 

αλάπηπμε. Αληίζεηα κε ηελ top – down ζηελ bottom – up ρξεζηκνπνηνχκε σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ηα δεδνκέλα. Αλαπηχζζνπκε νληνινγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα κε κεγάιε αθξίβεηα αθνχ ζηεξίδνληαη άκεζα ζε απηά.. ηελ ζπλέρεηα κε 

ηελ δηαζχλδεζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ νληνινγηψλ απηψλ επηηπγράλνπκε φιν θαη 

κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ αθαίξεζε θαη θαηαιήγνπκε ζε κηα πιήξε ζεκαηηθή νληνινγία. 

Μεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη ρηίδνληαο ηελ νληνινγία μεθηλψληαο απφ 

ηα δεδνκέλα, ζηεξηδφκαζηε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ, κε απνηέιεζκα ε ηειηθή 

νληνινγία λα κελ παξέρεη πιήξε θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ. 
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2.7.3 – Μνληέιν middle-out 

Έλα ηξίην κνληέιν αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο είλαη middle-out αλάπηπμε. 

Δίλαη έλα κνληέιν ην νπνίν βξίζθεηαη ελδηάκεζα ζηα άιια δχν θαη κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ bottom-up αλάπηπμε. Βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηεο 

νληνινγίαο δεκηνπξγψληαο θαλφλεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, πξνρσξψληαο 

αθαηξεηηθά ζε πην πςειά επίπεδα ζρεδίαζεο.  

Καη ζηα ηξία είδε αλάπηπμεο είλαη δπλαηή ε ρξήζε νληνινγηψλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηξίηνπο. Αθνχ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηηο ρακεινχ επηπέδνπ 

νληνινγίεο απφ ηα δεδνκέλα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ήδε ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο θαηά ηελ επέθηαζε πξνο πην αθεξεκέλεο έλλνηεο. 

Κάζε κνληέιν έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ο κεραληθφο επηιέγεη 

έλα απφ ηα ηξία αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ πεδίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε νληνινγία πνπ 

ζα αλαπηχμεη. 

 

2.8 –  Μεζνδνινγίεο αλάπηπμεο νληνινγηώλ 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πάλσ ζηα βαζηθά κνληέια αλάπηπμεο ζηεξίρζεθαλ 

θαη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο νληνινγηψλ.  

 

2.8.1 Μεζνδνινγία Uschold and King’s 

Η κεζνδνινγία (Uschold and King, 1995) απηή βαζίζηεθε ζηελ εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο νληνινγίαο κε ην φλνκα Enterprise Ontology ε 

νπνία αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζε κηα επηρείξεζε. 

Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

1. Αλαγλώξηζε ηνπ ζθνπνύ(purpose identification): Γηεπθξίλεζε ηνπ ιφγνπ 

γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε νληνινγία, θαζψο θαη νη ρξήζηεο απηήο. 

2. Υηίζηκν ηεο νληνινγίαο(ontology build): 

2.1. Σύιιεςε(capture) ηεο νληνινγίαο: 

2.1.1. Οξηζκφο πεδίνπ δξάζεο, αλαγλψξηζε δειαδή, ησλ ζεκαληηθψλ 

ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο. 

2.1.2. Παξαγσγή νξηζκψλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, πνπ λα 

είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο. 
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2.1.3. Αλαγλψξηζε φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο. 

2.1.4. πκθσλία φισλ ησλ παξαπάλσ. 

2.2. Κσδηθνπνίεζε(coding): Αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ βήκαηνο 2.1 κε 

ηε βνήζεηα κηαο ηππηθήο γιψζζαο, φπσο ε Πεξηγξαθηθή Λνγηθή. 

2.3. Δλνπνίεζε(integration) ππαξρόλησλ νληνινγηώλ: ηα βήκαηα ηεο 

ζχιιεςεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο ππάξρεη πάληα ε αλεζπρία γηα ην αλ 

θαη πψο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ήδε ππάξρνπζεο νληνινγίεο. 

3. Αμηνιόγεζε(evaluation): ην ζηάδην απηφ θξίλεηαη ε νληνινγία, ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο απηήο θαη ηα θείκελα ηεθκεξίσζήο ηεο ζε ζρέζε κε 

έλα πιαίζην αλαθνξάο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ 

ή/θαη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο. 

4. Σεθκεξίσζε(documentation): Σειηθή ηεθκεξίσζε ηεο νληνινγίαο. 

 

2.8.2 Μεζνδνινγία Gruninger and Fox’s 

Η κέζνδνο (Gruninger and Fox, 1995) απηή βαζίζηεθε ζηελ εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο νληνινγίαο γηα ην έξγν TOVE ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο. Ξεθηλά κε κηα άηππε πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ ηεο νληνινγίαο, ε 

νπνία πεξηγξαθή ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηππηθή. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη 

ηα εμήο: 

1. ύιιεςε θηλεηήξησλ ζελαξίσλ (motivation scenarios capture): 

χκθσλα κε ηνπο Gruninger and Fox, νη νληνινγίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή. Σα θηλεηήξηα ζελάξηα 

είλαη πξνβιήκαηα ή παξαδείγκαηα πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

δηεπζεηεκέλα απφ ππάξρνπζεο νληνινγίεο. Πνιιέο θνξέο έλα ηέηνην 

ζελάξην πεξηέρεη θαη πηζαλέο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ εξκελεία γηα ηα αληηθείκελα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, πνπ αξγφηεξα 

ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ νληνινγία. 

2. Σππνπνίεζε ησλ άηππσλ εξσηεκάησλ επάξθεηαο (formulation of 

competency questions): Σα εξσηήκαηα απηά βαζίδνληαη ζηα ζελάξηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί ε νληνινγία. Η νληνινγία, δειαδή πξέπεη λα κπνξεί λα 

απαληήζεη ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηεο, θαη 

λα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα αμηψκαηα θαη 

ηνπο νξηζκνχο ηεο. Σα εξσηήκαηα απηά είλαη  κε ηππηθέο εξσηήζεηο. Οη 
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εξσηήζεηο επάξθεηαο ηεξαξρνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξεί κηα απάληεζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απαληεζεί κηα άιιε εξψηεζε πην γεληθή. Η 

δηαδηθαζία απηή επλνεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ 

νληνινγηψλ. Οη εξσηήζεηο επάξθεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νληνινγηθψλ δεζκεχζεσλ έηζη ψζηε λα γίλεη γλσζηφ αλ ε 

νληνινγία ηεξεί ηηο απαηηήζεηο. 

3. Σππηθόο νξηζκόο ηεο νληνινγίαο (κε ηππηθή γιώζζα). 

3.1. Αλαδήηεζε ηεο άηππεο νξνινγίαο: Μειεηψληαο ηα άηππα εξσηήκαηα 

επάξθεηαο εμάγεηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο νληνινγίαο ζε κηα 

ηππηθή γιψζζα. 

3.2. Οξηζκόο ηεο ηππηθήο νξνινγίαο: Αθνχ έρνπλ βξεζεί νη φξνη ηεο 

νληνινγίαο νξίδεηαη ηππηθά ε νξνινγία κε ηε ρξήζε κηαο ηππηθήο 

γιψζζαο. Με απηή ηελ νξνινγία ζα εθθξαζηνχλ νη νξηζκνί θαη νη 

πεξηνξηζκνί σο αμηψκαηα 

4. Σππνπνίεζε ησλ άηππσλ εξσηεκάησλ επάξθεηαο: Με ηε ρξήζε ηεο 

ηππηθήο νξνινγίαο νη άηππεο εξσηήζεηο επάξθεηαο νξίδνληαη ηψξα κε 

ηππηθφ ηξφπν. 

5. Καζνξηζκόο αμησκάησλ: Σα αμηψκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο νξηζκνχο 

θαη πεξηνξίδνπλ ηελ εξκελεία ηνπο κπαίλνπλ πξψηα ζε ζεηξά, 

θαζνδεγνχκελα απφ ηα ηππηθά εξσηήκαηα επάξθεηαο. Σα αμηψκαηα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ηππηθά εξσηήκαηα επάξθεηαο θαη ηηο ιχζεηο 

ηνπο. Γηαθνξεηηθά, αλ δελ επαξθνχλ ηφηε πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά αμηψκαηα ή αληηθείκελα ζηελ νληνινγία. Δίλαη ινηπφλ 

θαηαλνεηφ φηη ην βήκα απηφ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζπρλά θαζψο ε 

νληνινγία αλαπηχζζεηαη. 

6. Καζνξηζκόο ζπλζεθώλ πιεξόηεηαο ηεο νληνινγίαο: Σν βήκα απηφ 

νπζηαζηηθά είλαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο γηα ηελ νληνινγία, φπνπ 

νξίδνληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη απαληήζεηο ζηα ηππηθά 

εξσηήκαηα επάξθεηαο ζεσξνχληαη πιήξεηο. 

 

2.8.3 Μεζνδνινγία Methontology 

Η κεζνδνινγία (M. Fernandez et al., 1999) απηή βαζίδεηαη ζε έλα θχθιν δσήο ν 

νπνίνο έρεη λα θάλεη κε ηε ζεηξά πνπ εθηεινχληαη νη ελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο θαη επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε, αιιαγή θαη αθαίξεζε φξσλ 

θαζψο πεξλάκε απφ κηα έθδνζε ηεο νληνινγίαο ζε κηα άιιε. Γεκηνπξγνχληαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν πξσηφηππα ηεο νληνινγίαο κε ζθνπφ ηελ εμέιημε ηεο. Γηα θάζε πξσηφηππν 

ε Methontology πξνηείλεη ηα εμήο βαζηθά βήκαηα: 
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1. Καζνξηζκόο ηεο νληνινγίαο: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο νληνινγίαο, 

ησλ ρξεζηψλ, ηνπ βαζκνχ ηεο ηππηθφηεηαο θιπ. Καζνξίδεηαη επίζεο ην πεδίν 

δξάζεο ηεο νληνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ ζα 

αλαπαξαζηαζνχλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα κε απηή ηε 

θάζε μεθηλά θαη ε απφθηεζε γλψζεο (knowledge acquisition). 

2. Δλλνηνινγηθή κνξθνπνίεζε: ηε θάζε απηή θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη 

θαη αλαπαξηζηψληαη άηππα. 

3. Σππνπνίεζε θαη πινπνίεζε: Οη νξηζκνί ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη 

ελζσκαησκέλνη νξηζκνί απφ άιιεο νληνινγίεο αλαπαξηζηψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηππηθή γιψζζα. 

4. πληήξεζε: Αλ εληνπηζηεί θάπνηα έιιεηςε ζηελ νληνινγία, ζηε θάζε απηή 

πξνβιέπεηαη ε επηζηξνθή ζηελ θάζε νξηζκνχ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

απαξαίηεηεο αιιαγέο. 

 

Μηα βαζηθή πξφηαζε ηεο Methontology είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο κπνξεί λα εκπιέμνπλ θαη δηαδηθαζίεο 

άιισλ νληνινγηψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί ή αλαπηχζζνληαη αθφκε. Άξα 

ινηπφλ ε Methontology εθηφο απφ ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο 

νληνινγίαο αζρνιείηαη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο δηαθνξεηηθψλ νληνινγηψλ κε 

απνηέιεζκα ηειηθά, λα κηιάκε γηα δηαζηαπξσκέλνπο θχθινπο δσήο νληνινγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Methontology δηαθξίλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο κηαο 

νληνινγίαο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα 2.4  
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Δηθόλα 2. 4: Οη θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Methontology. 

 

Καηεγνξία Α: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηεο νληνινγίαο 

(Ontology management activities). Δδψ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο φπσο:  

 Φξνλνπξνγξακκαηηζκόο (scheduling): Αλαγλσξίδνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ε δηάηαμε ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζεί, θαη ν 

ρξφλνο θαη νη πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Η 

δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη πνιχ βαζηθή γηα νληνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

άιιεο, απνζεθεπκέλεο ζε βηβιηνζήθεο νληνινγηψλ ή γηα νληνινγίεο πνπ 

πξέπεη λα είλαη πνιχ γεληθέο. 

 Έιεγρνο (control): Δγγπάηαη πσο νη ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο έρνπλ 

νινθιεξσζεί, έηζη φπσο είρε ζρεδηαζηεί λα γίλεη. 

 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο (quality assurance): ηγνπξεχεη πσο ε πνηφηεηα θάζε 

πξντφληνο πνπ εμάρζεθε (νληνινγία, ινγηζκηθφ θαη ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο) 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 
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Καηεγνξία Β: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο 

(Ontology development-oriented activities). ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξεηο θάζεηο δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο 

(Management-phase): 

o  Η κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο (environment study), φπνπ εληνπίδεηαη ην 

πξφβιεκα πνπ ζα ιπζεί κε ηελ νληνινγία, νη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ζα 

ελζσκαησζεί θ.α. 

o Η κειέηε εθηθηόηεηαο (feasibility study), φπνπ εμεηάδεηαη αλ είλαη 

δπλαηφλ λα πινπνηεζεί ε νληνινγία, αλ είλαη θαηάιιειν λα πινπνηεζεί 

ε νληνινγία θ.α. 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο 

νληνινγίαο (Development oriented-phase). 

o Καζνξηζκόο πξνδηαγξαθώλ (Specifications) : Απαληψληαη εξσηήκαηα 

φπσο, γηαηί ρηίδεηαη ε νληνινγία, πνηά ζα είλαη ε ρξήζε ηεο θαη πνηνί 

ζα είλαη νη ηειηθνί ρξήζηεο. 

o Σύιιεςε (Conceptualize) : Γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο νη έλλνηεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ζην νπνίν αθνξά 

ε νληνινγία. Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη θαη έλα άηππν κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεη ηηο έλλνηεο θαη απνηειεί ηελ δνκή ηεο γλψζεο ηνπ πεδίνπ. 

o Δθαξκνγή (Implementation) : Μεηαηξέπεηαη ην άηππν ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν ζε ηππηθφ κνληέιν έηζη ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο. 

o Αμηνιόγεζε (Evaluation):. 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο (Support-

phase). 

o Σπληήξεζε (Maintenance): Γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο νληνινγίαο γηα 

ηπρφλ αιιαγέο ζην γλσζηηθφ πεδίν θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηνξζψζεηο 

αλ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο νληνινγίαο. 

o Δμέιημε (Evolution): Οη δηνξζψζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε κηα 

νληνινγία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ίδηαο 

νληνινγίαο. Με ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

παξαιιαγψλ. 
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Καηεγνξία Γ: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηεο νληνινγίαο 

(Ontology support activities): 

 Απόθηεζε γλώζεο (knowledge acquisition): Απνθηάηαη γλψζε γηα ην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο κέζσ θάπνηαο εκηαπηφκαηεο δηαδηθαζίαο, πνπ νλνκάδεηαη 

ontology learning. 

 Αμηνιόγεζε (evaluation): Γίλεηαη ρξήζε ηεο νληνινγίαο θαη εθηηκάηαη θαηά 

πφζν αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

 Δλζσκάησζε (integration): Δίλαη απαξαίηεηε φηαλ δεκηνπξγνχκε κηα λέα 

νληνινγία ρξεζηκνπνηψληαο νληνινγίεο πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκεο. 

 Σπγρώλεπζε (merging): Απνηειείηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο νληνινγίαο 

μεθηλψληαο απφ άιιεο νληνινγίεο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. Η 

νληνινγία πνπ πξνθχπηεη είλαη ηθαλή λα ελνπνηεί έλλνηεο (concepts), 

νξνινγίεο (terminologies), νξηζκνχο (definitions), πεξηνξηζκνχο (constraints) 

θ.α. απφ φιεο ηηο αξρηθέο νληνινγίεο. 

 Δπζπγξάκκηζε (alignment): Η δξαζηεξηφηεηα επζπγξάκκηζεο εληνπίδεη 

δηαθνξεηηθά είδε αληηζηνίρεζεο (mappings) ή ζπλδέζεηο (links) κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ νληνινγηψλ. Γειαδή, ε δξαζηεξηφηεηα απηή δηαηεξεί ηηο 

αξρηθέο νληνινγίεο θαη δελ ηηο ζπγρσλεχεη. 

 Γεκηνπξγία εγγξάθσλ ζρεηηθώλ κε ηελ όιε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο 

νληνινγίαο (documentation ): Δθζέηνληαη ιεπηνκεξψο θαη κε ζαθήλεηα φια ηα 

ζηάδηα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί. 

 Γηαρείξηζε δηακόξθσζεο (configuration management): Καηαγξάθνληαη φιεο 

νη εθδψζεηο ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί (documentation) θαη ηνπ 

θψδηθα ηεο νληνινγίαο γηα λα ειεγρζνχλ νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. 

Αλ επηρεηξήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ έσο εδψ, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε METHONTOLOGY κε ηνλ θχθιν δσήο, παξέρεη κηα πην 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο. 

Η κέζνδνο ησλ Gruninger and Fox ππεξηεξεί έλαληη ησλ άιισλ ζηνλ κεγάιν 

βαζκφ ηππνπνίεζεο. Όκσο ν θχθινο δσήο δελ είλαη θαιά νξηζκέλνο αθνχ δελ 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο νληνινγίαο. 

Η κέζνδνο ησλ Uschold and King έρεη ηηο ίδηεο παξαιήςεηο κε ηελ πξνεγνχκελε 

θαη είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξήο. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φκσο θαη ησλ ηξηψλ κεζνδνινγηψλ είλαη φηη 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο 
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νληνινγίαο ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Παξαβιέπνπλ έηζη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νληνινγηψλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλζξσπνθεληξηθή αλάπηπμε 

ησλ νληνινγηψλ. ηα παξαθάησ ζα δνχκε θάπνηεο πην πξφζθαηεο κεζνδνινγίεο νη 

νπνίεο ελζσκαηψλνπλ δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

νληνινγηψλ θαη ηελ ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε.  

 

2.8.4 Μεζνδνινγία On-To-Knowledge 

Η κεζνδνινγία On-To-Knowledge (S. Staab et al., 2001) εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε 

νληνινγηψλ θαζνδεγνχκελε απφ ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο γλψζεο βαζηζκέλε ζε 

νληνινγίεο. Αζρνιείηαη κε ζέκαηα απφ ηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ελφο έξγνπ 

δηαρείξηζεο γλψζεο έσο ηελ ηειηθή θάζε δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

γλψζεο βαζηζκέλν ζε νληνινγίεο. Η κεζνδνινγία On-To-Knowledge απνηειείηαη απφ 

ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Μειέηε ζθνπηκόηεηαο (Feasibility Study): ην αξρηθφ βήκα απηφ εθπνλείηαη 

κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Γειαδή αλαιχεηαη ην ζχζηεκα σο πξνο ηελ 

επηηεπμηκφηεηά ηνπ. Αλαγλσξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πηζαλέο ηνπο ιχζεηο 

θαζψο θαη νη επθαηξίεο ή νη απεηιέο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ. 

Δμππεξεηείηαη έηζη ή ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή αιιά θαη ηελ ηερληθή πιεπξά ηνπ έξγνπ κε απνηέιεζκα λα επηιέγεηαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο νληνινγίαο. Μπνξνχκε έηζη λα 

αλαγλσξίζνπκε επθνιφηεξα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο. Σέινο δεκηνπξγνχληαη ηα εξσηήκαηα επάξθεηαο. 

2. Δθθίλεζε: ην βήκα απηφ γίλεηαη ε ζχιιεςε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ. 

Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ ην ηη ζα αλαπαξηζηά ε νληνινγία θαη θαζνξίδεηαη ε 

νξνινγία θαη ε ηεξαξρία ησλ ελλνηψλ. 

3. Δπεμεξγαζία: ηε θάζε απηή δεκηνπξγείηαη κηα νληνινγία-ζηφρνο ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. Η θάζε απηή 

πεξηέρεη δπν ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο: 

3.1. Σε δηαδηθαζία ζπιινγήο γλψζεο απφ ηνπο εηδηθνχο. 

3.2. Σε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο θαηά ηελ νπνία ε αξρηθή νληνινγία-ζηφρνο 

εθθξάδεηαη ζε ηππηθή γιψζζα. 

4. Αμηνιόγεζε: ην βήκα απηφ , αξρηθά ειέγρεηαη αλ ε νληνινγία ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο θαη αλ απαληά ζηα εξσηήκαηα επάξθεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 

πξψην βήκα. Καηφπηλ ε νληνινγία δνθηκάδεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο 
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εθαξκνγήο κε ζθνπφ λα απνθνκηζηνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ηεο. 

5. πληήξεζε: Καζψο ε γλψζε κεηαβάιιεηαη, απαηηνχληαη αιιαγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζε κηα νληνινγία. ην βήκα απηφ  πξνβιέπεηαη θαη ζρεδηάδεηαη ε 

ζπληήξεζε ηεο νληνινγίαο 

ρεκαηηθά ε κεζνδνινγία On-To-Knowledge θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.5: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεζνδνινγίαο On-To-Knowledge 

 

 

2.8.5 Μεζνδνινγία Diligent 

Κχξην κέιεκα ηεο κεζνδνινγίαο (Pinto et al., 2004) απηήο είλαη ε νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ νληνινγία, έηζη ψζηε λα 

πξνθχςεη κηα νληνινγία θνηλά απνδεθηή απφ φινπο. Η βαζηθή ηδέα είλαη ε 

θαηαζθεπή κηαο νληνινγίαο θνηλήο γηα φινπο, ηελ νπνία κπνξεί ν θάζε εκπιεθφκελνο 

λα ηξνπνπνηεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη κεηά λα θαηαζέηεη ηηο αηηήζεηο ηνπ γηα 

θάπνηεο αιιαγέο ή επηπιένλ απαηηήζεηο. 
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Απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά βήκαηα: 

1. Υηίζηκν ηεο αξρηθήο «θνηλήο» νληνινγίαο: Οη κεραληθνί ησλ νληνινγηψλ 

καδί κε ηνπο εηδηθνχο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο ρξήζηεο 

ζπλεξγάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνπλ ηελ αξρηθή νληνινγία. 

2. Σνπηθή δηακόξθσζε: Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

νληνινγία ζην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν θαη λα ηελ ηξνπνπνηήζεη αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ. Γελ κπνξεί φκσο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ νληνινγία πνπ 

δηακνηξάδνληαη φινη. Γη απηφ ην ιφγν κπνξεί λα θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα 

αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

3. Αλάιπζε ησλ αηηήζεσλ: Γεκηνπξγείηαη κηα νκάδα ειέγρνπ ε νπνία ζπιιέγεη 

φιεο ηηο αηηήζεηο γηα αιιαγέο, ηηο αλαιχεη θαη ηηο θάλεη ή φρη απνδεθηέο. 

4. Δπαλεμέηαζε θαη ελεκέξσζε: Οη κεραληθνί ησλ νληνινγηψλ ελεκεξψλνπλ 

ηελ θνηλή νληνινγία κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ θαη θαηαζθεπάδνπλ έηζη κηα λέα  έθδνζε ηεο «θνηλήο» νληνινγίαο. 

5. Σνπηθή ελεκέξσζε: Οη ρξήζηεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηελ ηνπηθή ηνπο 

νληνινγία κε βάζε ηε λέα «θνηλή» νληνινγία ψζηε λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε 

ηεο παξερφκελεο γλψζεο. 

 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη εμαξηάηαη απφ ηηο 

απνθάζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ απνθαζηζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. Παξφια απηά φκσο θάλεη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο κηαο νληνινγίαο, ζηελ νπνία λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ρξήζηεο. 

 

2.8.6 Μεζνδνινγία Hcome 

Η βαζηθή ηδέα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο (Konstantinos Kotis et al., 2004) είλαη φηη 

νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλεη επαλαιακβάλνληαη έσο φηνπ ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σηο ελέξγεηεο απηέο κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα ηηο εθηειεί είηε ζε 

θάπνην πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ, είηε ζε έλα νκαδηθφ πεξηβάιινλ ρξεζηψλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ην δηάινγν κεηαμχ απηψλ. 
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Η Hcome πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

1. Καζνξηζκόο απαηηήζεσλ: ηε θάζε απηή νη εκπιεθφκελνη ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο. Η θάζε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλφρξεζηε νληνινγία. Καηφπηλ 

ζπδεηνχλ γηα απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο θαη ζπκθσλνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο 

νληνινγίαο. Γηα λα νινθιεξσζεί ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1.1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ θαη ηνπ πιαηζίνπ ρξήζεο ηεο νληνινγίαο. Γίλεηαη 

έηζη ε δπλαηφηεηα νη εκπιεθφκελνη λα έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. 

1.2. Ύπαξμε ελόο δηαιόγνπ κε επηρεηξήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θνηλά απνδεθηέο απαηηήζεηο. 

1.3. Καηαγξαθή ησλ θνηλά απνδεθηώλ απαηηήζεσλ ζε θαηάιιειεο θφξκεο θαη 

έγγξαθα. 

2. Δλλνηνινγηθή κνξθνπνίεζε: Αθνχ έρεη ζπκθσλεζεί ν ζθνπφο θαη ην πιαίζην 

ηεο νληνινγίαο ν θάζε εκπιεθφκελνο κπνξεί λα αλαπηχμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ρψξν ηελ νληνινγία είηε μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή είηε ελζσκαηψλνληαο ήδε 

ππάξρνπζεο νληνινγίεο. Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο είλαη: 

2.1. Δηζαγσγή ππαξρνπζώλ νληνινγηώλ κε ζηφρν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ήδε 

ππάξρνπζεο ελλνηνινγηθέο κνξθνπνηήζεηο. 

2.2. Υπνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ απφ γεληθέο νληνινγίεο θαη πεγέο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηεπθξίλεζε ησλ 

ελλνηψλ. 

2.3. Γεκηνπξγία λέσλ νληνινγηώλ εμ αξρήο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ρξεζηψλ γηα ην πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

2.4. Σπγρώλεπζε θαη δηαρείξηζε δηαθφξσλ εθδφζεσλ νληνινγηψλ κε ζηφρν ηελ 

εμέιημε. 

2.5. Σύγθξηζε ησλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ νληνινγηψλ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο εμέιημεο θαη ηελ αλαγλψξηζε νληνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ. 

2.6. Δπηζύλαςε ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο έλλνηεο ηεο νληνινγίαο κε ζρφιηα, 

παξαδείγκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο. 

Οη δπν πξψηεο ελέξγεηεο αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ νληνινγία, 

ελψ νη ππφινηπεο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο νληνινγίαο. 

3. Αμηνπνίεζε: ηε ηξίηε θάζε ζπιιέγνληαη φιεο νη νληνινγίεο πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν νη κεραληθνί. Η θαζεκία απφ απηέο  

ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε έλα θνηλφρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 
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αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο νληνινγίεο 

ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

3.1. Έιεγρνο ησλ θνηλφρξεζησλ νληνινγηψλ απφ κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο ρξήζηεο ζε θάπνην 

θνηλφρξεζην ρψξν, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θξηηηθή. 

3.2. Σύγθξηζε θνηλφρξεζησλ εθδφζεσλ κηαο νληνινγίαο κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε 

δηαθνξψλ. 

3.3. Γηαηύπσζε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ έθδνζε λέσλ εθδφζεσλ ηεο νληνινγίαο. 

 

2.9 – Καηεγνξίεο κεζνδνινγηώλ αλάπηπμεο νληνινγηώλ 

Πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη 

πεξηβάιινληα αλάπηπμεο νληνινγηψλ. Οη κεζνδνινγίεο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ 

νληνινγηψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ, δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο (M. C.  

Suarez-Figueroa. 2007): 

 Μεζνδνινγίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο δηθηύνπ νληνινγηώλ. 

 Μεζνδνινγίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο θαη κόλν νληνινγίαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

Οη κεζνδνινγίεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Αλάινγα κε ηηο αξρηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ: 

o Μεζνδνινγίεο πνπ ζρεδηάδνπλ κηα νληνινγία απφ ηελ αξρή (from 

scratch). 

o Μεζνδνινγίεο πνπ ζρεδηάδνπλ κηα νληνινγία επαλαρξεζηκνπνηψληαο 

ππάξρνπζεο νληνινγίεο ( reusing pre-existing ontologies). 

o Μεζνδνινγίεο πνπ ζρεδηάδνπλ κηα νληνινγία ρξεζηκνπνηψληαο κε 

νληνινγηθέο πεγέο (non-ontological resources), π. ρ. θείκελα. 

 Αλάινγα κε ηνλ βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία 

κεραληθήο νληνινγηώλ (κεραληθνί γλώζεο, κεραληθνί νληνινγηώλ, ρξήζηεο, 

εηδηθνί πεδίνπ ελδηαθέξνληνο): 

o πλεξγαηηθέο κεζνδνινγίεο. 

o Με ζπλεξγαηηθέο  κεζνδνινγίεο. 

 Αλάινγα κε ηνλ βαζκό εμάξηεζεο ηεο νληνινγίαο κε ηελ ηειηθή εθαξκνγή: 

o Δμαξηψκελεο κεζνδνινγίεο (application dependent).  
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o Ηκη-εμαξηψκελεο κεζνδνινγίεο (semi-application dependent). 

o Αλεμάξηεηεο κεζνδνινγίεο (application dependent). 

 Αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηεο αλζξώπηλεο ζπκκεηνρήο  ζηελ δηαδηθαζία: 

o Υεηξνθίλεηεο κεζνδνινγίεο (manual). 

o Ηκη-απηφκαηεο κεζνδνινγίεο (semi-automatic). 

o Απηφκαηεο κεζνδνινγίεο (automatic). 

 

Παξαηεξψληαο δηάθνξεο κεζνδνινγίεο  ζπκπεξαίλνπκε φηη, παξφιν πνπ 

έρνπλ θνηλά ζεκεία, δελ ππάξρεη θάπνηα πνπ λα ηαηξηάδεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Δπεηδή θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή, ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο, ην είδνο ηεο νληνινγίαο, ην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο θαη ε ηειηθή εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νληνινγία. 

εκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε εκπεηξία θαη ην επίπεδν ηεο γλψζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (θείκελα, 

παιαηφηεξεο νληνινγίεο, θ.ι.π.). 

 

2.10 – Δξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηώλ 

 

Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ δσήο αλάπηπμεο νληνινγηψλ, εδψ ζα 

εζηηάζνπκε ζηα πεξηβάιινληα εθαξκνζκέλεο κεραληθήο νληνινγηψλ λέαο γεληάο 

(new generation of ontology engineering environments), θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Protégé, ζην WebODE, ζην OntoEdit θαη ζην KAON. Σα πεξηβάιινληα απηά 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ ελζσκάησζε (integration) κηαο νληνινγίαο ζε πξαγκαηηθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θχθινπ δσήο κηαο νληνινγίαο. Έρνπλ επεθηάζηκεο, βαζηζκέλεο ζε ζπζηαηηθά 

αξρηηεθηνληθέο (component-based architectures), φπνπ λέα δνκηθά ζηνηρεία κπνξνχλ 

εχθνια λα πξνζηεζνχλ γηα λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζην 

εθάζηνηε πεξηβάιινλ.  

Σν Protégé [http://protege.stanford.edu/ ] αλαπηχρζεθε απφ ην Stanford 

Medical Informatics (SMI) ηνπ Stanford University. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα (open 

source), κε-εμαξηεκέλε εθαξκνγή (standalone application) κε επεθηάζηκε 

αξρηηεθηνληθή (extensible architecture). Ο ππξήλαο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ είλαη ν 

ζπληάθηεο νληνινγηψλ (ontology editor) θαη πεξηέρεη κηα βηβιηνζήθε απφ πξφζζεηα 

πξνγξάκκαηα (plugins) πνπ ηνπ δίλνπλ πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα.  
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To WebODE [http://webode.dia.fi.upm.es/WebODEWeb/index.html] είλαη ε 

εμέιημε ηνπ ODE (Ontology Design Environment), θαη αλαπηχρζεθε ζην UPM. 

Δίλαη επίζεο έλα παθέην γηα αλάπηπμε νληνινγηψλ (ontology engineering suite) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή. Σν WebODE δελ είλαη κηα 

αλζππφζηαηε  εθαξκνγή (no standalone application), αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλαο 

δηαθνκηζηήο (Web server). Ο ππξήλαο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ είλαη ε ππεξεζία 

πξφζβαζεο νληνινγηψλ (ontology access service), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηνλ δηαθνκηζηή, εηδηθά απφ ηνλ 

WebODE ζπληάθηε νληνινγηψλ (WebODE ontology editor). Οη νληνινγίεο ηνπ 

WebODE είλαη απνζεθεπκέλεο ζε κηα ζρεζηαθή βάζε (relational database).  

Σν OntoEdit [http://www.ontoknowledge.org/tools/ontoedit.shtml] 

αλαπηχρζεθε απφ ην AIFB ηλζηηηνχην ηνπ παλεπηζηεκίνπ Karlsruhe. Δίλαη φκνην κε 

ηα πξνεγνχκελα εξγαιεία: επεθηάζηκν θαη επέιηθην πεξηβάιινλ, βαζηζκέλν ζε 

αξρηηεθηνληθή κε επηπξφζζεηα πξνγξάκκαηα (plugins), πνπ παξέρεη ιεηηνπξγηθφηεηα 

ζηελ εμέηαζε θαη ζχληαμε νληνινγηψλ. Τπάξρνπλ δχν εθδψζεηο ηνπ OntoEdit: ην 

OntoEdit free θαη ην OntoEdit Professional.  

Σν ΚΑΟΝ παθέην εξγαιείσλ (tool suite) [http://kaon.semanticweb.org/] είλαη 

έλα αλνηρηνχ θψδηθα (open source) επεθηάζηκν πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε νληνινγηψλ 

(ontology engineering environment). Ο ππξήλαο απηνχ ηνπ παθέηνπ είλαη ην ontology 

API, ην νπνίν νξίδεη ηε γλψζε ζε έλα κνληέιν πνπ είλαη βαζηζκέλν ζε κηα επέθηαζε 

ησλ RDF(S) (defines its underlying knowledge model based on an extension of 

RDF(S) ). Σν OI modeler είλαη έλαο ζπληάθηεο νληνινγηψλ πνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ εμέιημε ηεο νληνινγίαο (ontology evolution), ραξηνγξάθεζε ηεο νληνινγίαο 

(ontology mapping), παξαγσγή ηεο νληνινγίαο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ (ontology 

generation from databases) θ.α.  

Όηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζηε θάζε επηινγήο ελφο εξγαιείνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο νληνινγίαο πξέπεη λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Έηζη, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εθθξαζηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ αλαπαξάζηαζεο ηεο 

γλψζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην θάζε εξγαιείν. Όια ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε θιάζεσλ (classes), ζρέζεσλ (relations), 

ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes) θαη ζηηγκηφηππσλ (instances). Μφλν ην KAON θαη ην 

Protégé επηηξέπνπλ ηε ρξήζε πην επέιηθησλ ζπζηαηηθψλ κνληεινπνίεζεο φπσο νη 

metaclasses. Δπίζεο, πξηλ ηελ επηινγή θάπνηνπ εξγαιείνπ, θάπνηνο πξέπεη λα ειέγμεη 

ηηο ππεξεζίεο ζπκπεξαζκνχ (inference services) πνπ ππνζηεξίδνληαη, φπσο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ πεξηνξηζκψλ (constraint) πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη 

ζπλέπεηαο, ηχπνπο θιεξνλνκηθφηεηαο, απηφκαηε ηαμηλφκεζε θαη ρεηξηζκφ 

εμαηξέζεσλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο 

εθαξκνγήο θαη ε εμέιημε ησλ εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη. Έηζη πξέπεη λα 
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εμεηάδνληαη πνηεο πιαηθφξκεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ (standalone, client/server), αλ είλαη επεθηάζηκν, ν 

ηξφπνο πνπ απνζεθεχνπλ ηηο νληνινγίεο (databases, ASCII files, etc.), ε αλνρή ζε 

ζθάικαηα (failure tolerance), ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup 

management), ε ζηαζεξφηεηά ηνπο (stability) θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ εθδφζεσλ (versioning policies). Σέινο επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη λα ειέγρεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) κε άιια εξγαιεία, 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξίαο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

απφ θαη πξνο θάπνηα γιψζζα νληνινγηψλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζύλεο θαη 

Οληνινγίεο – Ιδηαηηεξόηεηεο  

 

3.1 – Δηζαγσγή 

ην ηνκέα ηεο πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο αλαθχπηνπλ θξίζηκα πξνβιήκαηα 

ζηελ αλεχξεζε, εμαγσγή, αλαπαξάζηαζε, εξκελεία θαη ζπληήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηερνκέλνπ (context), ηα νπνία απαζρνινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ απφ ηηο απαξρέο ηεο ελήκεξεο ηνπ πεξηβάιινληνο ππνινγηζηηθήο. Δλ γέλεη 

νη άλζξσπνη, νη νξγαληζκνί θαη ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ην δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν νδεγνχλ ζε απνθιίλνπζεο 

νπηηθέο γσλίεο θαη παξαδνρέο γηα πξάγκαηα πνπ ζηελ νπζία είλαη ίδηα κεηαμχ ηνπο. Η 

έιιεηςε θνηλήο αληίιεςεο νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη ππνινγηζηψλ θαη δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη 

αλνκνηφκνξθεο κέζνδνη κνληεινπνίεζεο, νη γιψζζεο θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

πεξηνξίδνπλ ζνβαξά ηε δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ην 

δηακνηξαζκφ ησλ εθαξκνγψλ.  

Αλακθηζβήηεηα, δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο πξφνδνη απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην φξακα ελφο θφζκνπ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα παξαδνζηαθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη ζε ζπζηήκαηα 

πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο, ε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη εμαηξεηηθά θξίζηκε 

γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηφρσλ ψζηε νη έμππλεο ππεξεζίεο λα 

ελζσκαηψλνληαη άξξεθηα θαη λα ζπλεξγάδνληαη αδηάιεηπηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ ρξεζηψλ. Η επίγλσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα ζπλδέεη θαηάιιεια 

θαη δπλακηθά έλαλ ρξήζηε κε ηνλ πεξηξξένληα ρψξν θαη λα πξνκεζεχεη επαξθψο ηα 

ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο λα ηνπο ελνρινχλ, λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ ή ρξεηάδνληαη νη θαηαλαισηέο, 

λα ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ηηο ππεξεζίεο νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε κέζσ έλα πιήζνπο εηεξνγελψλ δηθηχσλ. ε έλα ηέηνην πνιπζχλζεην 

ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, νη πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ έλα πνιχηηκν 

αγαζφ πνπ ζα αληαιιάζζεηαη κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ θαη εηεξνγελψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηθηιία ησλ ππνδνκψλ, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπλελλφεζεο ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε ζπλεξγαζία 

θαη ε αιιειεπίδξαζε. Η πεκπηνπζία ελφο θφζκνπ δηάρπηεο ππνινγηζηηθήο είλαη ν 

ρξήζηεο λα απνδεζκεπηεί απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ήδε ζε άιια κέξε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ν ίδηνο λα είλαη ζε 
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ζέζε λα κεηαθηλείηαη αλάκεζα ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, λα ελαιιάζζεη δίθηπα, 

παξνρείο θαη ζπζθεπέο θαη εληνχηνηο λα απνιακβάλεη ζησπεξά ηελ πεξηξξένπζα 

πεξηβαιινληηθή λνεκνζχλε νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν απψηεξνο ζηφρνο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ελήκεξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη λα θαζηεξψζεη κηα ππνδνκή πνπ ζπιιέγεη, 

νξγαλψλεη, επεμεξγάδεηαη, δηακνηξάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ ην 

πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία έηε, έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιεο κέζνδνη γηα ηε ζπιινγή, 

ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ, ελψ πνιιά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα έρνπλ ζπλαθέο αληηθείκελν. Δληνχηνηο νη πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο 

είλαη αθφκα κηα ειιηπψο ρξεζηκνπνηήζηκε πεγή πιεξνθνξηψλ. Έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλήζσο ζχλζεηεο θαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Δίλαη απαξαίηεην λα απνζηαζηνπνηεζεί ε εθαξκνγή απφ 

ηελ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο θαη ην 

πξψην βήκα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απνηειεί ε εηζαγσγή νκνηφκνξθεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ 

νπζηαζηηθή ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ελήκεξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπί ηεο νπζίαο, ε 

πξνζέγγηζε απηή ζα επηηξέςεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηβάιινληνο ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θαη ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ 

ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα γεληθεπκέλα θαη 

νκνηφκνξθα κνληέια αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο είλαη πην ρξήζηκα 

ζηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο, ζηα νπνία ε πνηθηιία θαη 

ε εηεξνγέλεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη κνλαδηθέο (C. Becker, and D. Nicklas, 2004). Ο 

ζρεδηαζηήο ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ πεξηγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη δηάθνξεο πξνθιήζεηο, φπσο ε έιιεηςε ηππηθφηεηαο θαη γεληθφηεηαο 

ζην ηη απνηειεί ηειηθά πιεξνθνξία πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε χπαξμε ζχλζεησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ δεδνκέλσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη γηα ηελ επηηπρή δηεχξπλζε ηεο ζθαίξαο 

επηξξνήο ελφο ζπζηήκαηνο Π.Π.Ν. ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ην κνληέιν πεξηγξαθήο 

πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο δελ αξθεί λα είλαη απιψο γεληθεπκέλν θαη νκνηφκνξθν. 

Δπηπξνζζέησο, επηβάιιεηαη λα είλαη αλεπηηήδεπην ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ψζηε 

λα είλαη θαη εθαξκφζηκν ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο. 
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3.2 – Μνληεινπνίεζε Πιεξνθνξηώλ Πεξηβάιινληνο (Context) 

ην παξειζφλ πνηθίια πξφηππα κνληεινπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο 

κειεηήζεθαλ. Σα πξψηα κνληέια εζηίαζαλ θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ή θαηεγνξίαο εθαξκνγψλ κε ηξφπν απιφ θαη ζαθή, ελψ 

θακία πξνζπάζεηα δελ έγηλε λα ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί έλα γεληθεπκέλν 

κνληέιν. Οη πην πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο πξφηεηλαλ αξρέο κνληεινπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο νη νπνίεο είλαη γεληθέο θαη δελ εθαξκφδνληαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ίζρπε ζε πξνγελέζηεξεο ιχζεηο. Δληνχηνηο αθνξνχλ 

ζπλήζσο ηελ αλαπαξάζηαζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο πιεξνθνξηαθψλ ηχπσλ 

πεξηβάιινληνο,, π.ρ. ζέζε, ηαπηφηεηα θαη ρξφλνο. πλεπψο νη πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηξέθνληαη ζηελ αλάπηπμε νκνηφκνξθσλ κνληέισλ, γισζζψλ 

δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη αιγφξηζκσλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο θαη ππνζηεξίδνπλ 

ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. Η αμηνιφγεζε ηεο πξφζθαηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο 

θαηαδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ φηη ε ρξήζε νληνινγηψλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. 

Ο εκπινπηηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ελήκεξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ζεκαζηνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο παξέρεη απνδνηηθέο θαη απιέο ηερληθέο γηα 

ηελ πεξηγξαθή πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπο θαηά 

ηξφπν αθξηβή θαη αληρλεχζηκν. Δληνχηνηο νη νληνινγίεο είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηε ζηαηηθή γλψζε ελφο ηνκέα, αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ θαη 

λα επεμεξγάδνληαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίεο κε επέιηθην ηξφπν. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ηα παξαδνζηαθά ζρεζηαθά πξφηππα κνληεινπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο εμεηάδνπλ πνιιέο θξίζηκεο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ αμηνπνηψληαο δηαρεηξηζηηθέο κεζφδνπο πνπ παξνκνηάδνπλ κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, πηνζεηείηαη έλα 

πβξηδηθφ ζρήκα ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο 

ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη λα ελζσκαηψζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ θαη λα επηηχρεη κέγηζηε δπλαηφηεηα 

θιηκάθσζεο θαη απνδνηηθνχο κεραληζκνχο εξκελείαο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

ζε κεγάιεο θιίκαθαο θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα κε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σα παληαρνχ παξφληα ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθήο εγείξνπλ πςειέο απαηηήζεηο 

ζε νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο ζε φηη 

αθνξά ηελ θαηαλεκεκέλε ζχλζεζε, ην επίπεδν ηππηθφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ζε ππάξρνληα πεξηβάιινληα. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα πεξηξξένπζααο 

ππνινγηζηηθήο είλαη έλα παξάγσγν ελφο θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηηθήο 

θαη δεδνκέλνπ φηη ππνιείπεηαη κηαο θεληξηθήο κνλάδαο πνπ είλαη λα αξκφδηα γηα ηε 
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δεκηνπξγία, ηε δηαλνκή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

πξνυπνζέηεη ηε ζχλζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ελφο δηακνηξαζκέλνπ κνληέινπ 

αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πςειή 

δπλακηθή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ θαηαλεκεκέλε ηνπνινγία ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ πεγψλ. Έπεηηα ζε έλα πεξηβάιινλ ελήκεξν ηνπ πεξηξξένληα ρψξνπ φπνπ 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απφ ηελ πην απιή έσο ηελ πην ζχλζεηε κπνξεί λα ιεθζεί σο 

πιεξνθνξία πεξηβάιινληνο, ην επίπεδν ηππηθφηεηαο ελφο πξνηχπνπ κνληεινπνίεζεο 

είλαη πάληα κηα πξφθιεζε. Απφ ηελ κία κεξηά, ην κνληέιν πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο  θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπο θαηά ηξφπν αθξηβή, θνηλά 

απνδεθηφ θαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηελ άιιε, δελ πξέπεη λα ππεηζέξρεηαη ζε 

ιεπηνκεξείο ζεκαζηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην ζχζηεκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

γηα λα εθηειεζηεί ν ζηφρνο «εθηχπσζε ελφο θεηκέλνπ ζε έλα εθηππσηή πιεζίνλ ηνπ 

ρξήζηε» πξέπεη λα ππάξμεη έλαο αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζηφρν, π.ρ. ηη ζεκαίλεη «πιεζίνλ» αιιά θαη πνπ αθξηβψο 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ππνβάιεη ηελ εληνιή, ψζηε λα 

αλαθαιπθζεί ν θνληηλφηεξνο ζε απηφλ εθηππσηήο. Δλ γέλεη είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ 

γηα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα ελήκεξε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζε λα 

κνηξάδεηαη ηελ ίδηα εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη. Σέινο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα έλα κνληέιν αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο λα παξέρεη 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε κία ππάξρνπζα ππνδνκή, δεδνκέλνπ φηη γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ θαη ελήκεξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ θαη ην ππνθείκελν δίθηπν, 

απαηηείηαη ζπλήζσο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηάθνξνπο θνξείο πνπ δελ αλήθνπλ 

απαξαηηήησο ζην ίδην λνκηθφ πξφζσπν ή ηελ ίδηα δηνηθεηηθή πεξηνρή θαη ζπλεπψο δελ 

δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη απιφ αιιά επέιηθην, ψζηε λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε πνηθίιεο ππνινγηζηηθέο πιαηθφξκεο ρσξίο ζεκαληηθφ ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο. 

πλνςίδνληαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πεξηγξαθήο ηεο 

πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο ζε κνξθή πνπ λα είλαη επίζεκα απνδεθηή θαη 

εθθξαζηηθή  αιιά ζπλάκα εχθνια θαηαλνεηή θαη επεμεξγάζηκε απφ κία κεραλή θαη 

ηέινο λα εθαξκφδεηαη ζε πνηθίιεο ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο, είλαη πξσηαξρηθά 

δεηήκαηα κε ηα νπνία νθείιεη λα αζρνιεζεί ν ζρεδηαζηήο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο. Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ 

παξαπάλσ δεηεκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηέο 

ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Strang θαη Linnhoff-Popien, 2004): 

 Κιεηδί-Τηκή (Key-Value): ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο ηα δεδνκέλα πεξηγξάθνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δεχγε απφ ‗θιεηδί-ηηκή‘. Δίλαη ν πην απιφο ηξφπνο 
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κνληεινπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο θαη γη‘ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο 

πεξηβάιινληνο, φπσο ζην ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Schilit, Adams θαη 

Want (1994), φπνπ νη παξάκεηξνη πεξηβάιινληνο είλαη ηα θιεηδηά θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ ηηο πεξηγξάθνπλ είλαη νη ηηκέο. Χζηφζν, ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο 

δελ είλαη δπλαηή ε απνδνηηθή αλάθηεζε πιεξνθνξίαο δηφηη δελ 

ππνζηεξίδνληαη πνιχπινθεο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απηψλ. 

 Γιώζζεο ζήκαλζεο (Markup languages): ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο νξίδεηαη κία 

ηεξαξρηθή δνκή αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχκελε απφ εηηθέηεο 

(tags) κε παξακέηξνπο θαη πεξηερφκελν. Μηα εηηθέηα είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρεη 

άιιεο εηηθέηεο, έηζη ψζηε λα νξίδνληαη πνιχπινθεο δνκέο δεδνκέλσλ. Η 

βαζηθφηεξε απφ ηηο markup γιψζζεο είλαη ε eXtensible Markup Language 

(XML) (G. Jones, 2005), ζηελ νπνία βαζίδνληαη θαη νη ππφινηπεο. 

Παξαδείγκαηα πξνζεγγίζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

Indulska, Robinsona θ.α. (J. Scholtz and S. Consolvo, 2004) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Composite Capabilities/Preference Profile (CC/PP), ε 

πξνζέγγηζε ησλ Held, Buchholz θαη Schillπνπ νλνκάδεηαη Comprehensive 

Structured Context Profiles (CSCP) θαη ε γιψζζα ConteXtML. 

 Γξαθηθό (Graphical): Η κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο κε 

ηε ρξήζε γξαθηθψλ κνληέισλ ππεξέρεη σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο δνκήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, αιιά ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη είλαη δχζθνιν λα γεληθεπηεί. Παξαδείγκαηα 

ηέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεσλ είλαη ην κνληέιν πνπ πξνηείλεη ν Bauer (J. 

Bauer, 2003), ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα κνληεινπνίεζεο Unified 

Modelling Language (UML), θαη ην κνληέιν πνπ πξνηείλνπλ νη Henricksen, 

Indulska θαη Rakotonirainy  (K. Henricksen  et al, 2002), ην νπνίν επεθηείλεη 

ην Object Role Modelling (ORM). Η βαζηθή ηδέα ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο 

είλαη φηη κνληεινπνηείηαη κηα πεξηνρή κε ηχπνπο γεγνλφησλ θαη ξφινπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο νληφηεηεο. 

 Αληηθεηκελνζηξαθέο (Object Oriented): Οη πξνζεγγίζεηο απηέο 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ ελζπιάθσζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα αληηθεηκελνζηξαθή κνληέια. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ελζπιαθψλνληαη ζηα αληηθείκελα θαη δελ είλαη 

θαλεξέο ζηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η πξφζβαζε ζηα 

αληηθείκελα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνζδηνξηζκέλεο δηεπαθέο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο κνληέισλ είλαη ηα ―cues‖ (A. Schmidt et al., 
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1999) πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα TEA, θαη ην ―active objects 

model‖ (K. Cheverst et al., 1999) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην πξφγξακκα 

GUIDE. Η αληηθεηκελνζηξαθήο κέζνδνο κνληεινπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε ηεο θαηαλεκεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη θαζηζηά ην 

κνληέιν εχθνια επεθηάζηκν. 

 Βαζηζκέλν ζηε ινγηθή (Logic based): Σα ζπζηήκαηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηε 

ινγηθή νξίδνπλ γεγνλφηα ή εθθξάζεηο ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ άιια 

γεγνλφηα ή εθθξάζεηο. Παξνκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κνληέισλ 

πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο, ε πιεξνθνξία νξίδεηαη απφ γεγνλφηα, εθθξάζεηο 

θαη θαλφλεο. Σν κνληέιν ησλ Bacon, Bates θαη Halls ( J. Bacon, et al., 1997), 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ prolog θαη ησλ 

Gray θαη Salber (2001) αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

 Οληνινγίεο: ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ (Semantic 

Web), έρεη αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία ησλ νληνινγηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε 

ελνπνηεκέλε δηαθίλεζε εηεξνγελψλ δεδνκέλσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (N. 

Shadboltet al., 2006). Δπίζεο ε ηερλνινγία ησλ νληνινγηψλ έρεη ζεσξεζεί απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο σο έλαο απνδνηηθφο ηξφπνο κνληεινπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο. ηηο νληνινγίεο νξίδεηαη έλα ιεμηιφγην 

πιεξνθνξίαο απνηεινχκελν απφ έλλνηεο (concepts) θαη ζπζρεηίζεηο 

(interrelations), ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε πεξηγξαθή ηεο 

πιεξνθνξίαο κε ηξφπν θαηαλνεηφ απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο νη 

νληνινγίεο πξνζθέξνπλ κεραληζκνχο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή λέσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. Χζηφζν, παξφιν πνπ ε ρξήζε ησλ νληνινγηψλ ζηε κνληεινπνίεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο πεξηβάιινληνο έρεη εθζεηαζηεί θαη έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κνληεινπνίεζε πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο, ε 

αλάπηπμε γεληθψλ κνληέισλ πεξηγξαθήο παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία ιφγσ 

ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο εηδψλ πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα νη πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Δπίζεο ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

νληνινγηψλ πεξηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπο 

θαη ηηο κεγάιεο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε εθηέιεζε ηνπο. 
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3.3 – Γηαηί επηιέγνπκε νληνινγία; 

Με βάζε ηελ ζχληνκε αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνζεγγίζεσλ 

κνληεινπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζπλάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ζε ζρέζε κε ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο, κηα απφ ηηο πην 

ππνζρφκελεο θαηεγνξίεο κνληέισλ πεξηγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο γηα 

Π.Π.Ν. είλαη ε θαηεγνξία νληνινγίαο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ελήκεξεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ππνινγηζηηθήο έρεη πεξηγξάςεη ηα νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε νληνινγηψλ γηα ηε 

κνληεινπνίεζε πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο θαη έρεη πξνηείλεη δηάθνξα ζρήκαηα 

αλαπαξάζηαζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζηέξσζεο πξσηνηχπσλ 

ελήκεξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ππνδνκψλ. 

Σα ηειεπηαία έηε ε αχμεζε ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο είλαη ξαγδαία κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ε πξφζβαζε, ε εχξεζε θαη ε ζχλνςε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο γλψζεο Δπηπιένλ ην κεγάιν θελφ κεηαμχ ηεο ζεκαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίαο δπζθνιεχεη ηελ ελνπνίεζε αιιά 

θαη ηε δηακνίξαζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. ην εξψηεκα γηαηί ρξεηάδνληαη νη 

νληνινγίεο, κία πνιχ απιντθή αιιά θαίξηα απάληεζε είλαη φηη φπσο δελ κηινχλ φινη 

νη άλζξσπνη ηελ ίδηα γιψζζα θαη ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα απεπζπλζνχλ ζε έλα 

κεηαθξαζηή ή απιά ζε έλα ιεμηθφ, έηζη θαη νη ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα 

θνηλά απνδεθηφ θαη θαηαλνεηφ ιεμηιφγην φξσλ γηα λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππνδνκψλ. 

 

3.4 – Βαζηθέο Ιδηαηηεξόηεηεο Π.Π.Ν. 

Ο ζθνπφο ησλ Πεξηβαιιφλησλ Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο είλαη λα παξέρνπλ 

έμππλεο ππεξεζίεο ζηνλ ρξήζηε, μεθηλψληαο κε ζεκείν αλαθνξάο απηφλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα πξνζαξκφδνληαη ζηελ θαηάζηαζή ηνπ. Οη δηάθνξεο ζπζθεπέο 

επηθνηλσλνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε 

ηνπ ρξήζηε.πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ηα Π.Π.Ν. έρνπλ αξθεηέο απαηηήζεηο απφ 

ηηο ζπζθεπέο (Davy Preuveneers et al, 2004), άξα θαη απφ ηηο νληνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο ζπζθεπέο απηέο, φπσο: 

1. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ βαζκνχ κεηαβνιήο ησλ Π.Π.Ν. απαηηείηαη θαη κεγάιε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο, άξα πξέπεη νη ζπζθεπέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο. 
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2. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη κηα ζπζθεπή λα αιιάδεη ηνπνζεζία θαη πεξηβάιινλ. 

Πξέπεη ινηπφλ λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αθξηβείο ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδεη θαζψο θαη ηηο πεγέο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά. 

3. Όηαλ ε ζέζε ηνπ ρξήζηε κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ππάξρεη 

πεξίπησζε θάπνηεο θνξεηέο ζπζθεπέο λα αιιάδνπλ πεξηβάιινληα 

(κεηαλάζηεπζε ζπζθεπψλ), κε απνηέιεζκα ίδηεο ζπζθεπέο λα εηζέξρνληαη ζε 

θνηλφ πεξηβάιινλ. Πξέπεη ινηπφλ λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

θάζε πεξηβάιινλ θαη ησλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζθεπψλ. 

4. Κάζε Π.Π.Ν. πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε θαη λα ηελ 

εληζρχεη ελζσκαηψλνληαο απηφκαηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο αλάινγα κε ηνλ 

εθάζηνηε ρξήζηε. 

 

3.5 – Ιδηαηηεξόηεηεο Οληνινγηώλ πνπ αθνξνύλ Π.Π.Ν. 

Δμαηηίαο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ νη νληνινγίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο έρνπλ δηάθνξεο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο ( Artur Lugmayr et 

al, 2009), ( Wolfgang Maass et al, 2009), ( Davy Preuveneers et al, 2004): 

 

3.5.1 – Πνηνηηθέο Ιδηαηηεξόηεηεο 

1. Η δεκηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε ππνθεηκεληθή θξίζε. Ο θάζε κεραληθφο 

νληνινγηψλ αληηιακβάλεηαη ην πεδίν ελδηαθέξνληνο δηαθνξεηηθά αλάινγε κε 

ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απνδίδεη 

δηαθνξεηηθά ην λφεκα θαη ηελ γλψζε. 

2. Απαηηνύλ νιηζηηθή θαηαλόεζε ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ νη νπνίεο επεξεάδνληαη θαη επεξεάδνπλ έλα 

αξθεηά κεγάιν πιήζνο παξακέηξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν κεραληθφο 

νληνινγηψλ πξέπεη λα έρεη ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ 

πεδίνπ. 

3. Απαηηνύλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνηύπσζε ηεο ζεκαζίαο. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαζία πίζσ απφ ηεο ιέμεηο, ελψ νη 

κεραλέο φρη. Πξέπεη ινηπφλ, λα γίλεηαη πξνζεθηηθή θαη ζσζηή πεξηγξαθή ηεο 

ζεκαζίαο έηζη ψζηε λα έρνπκε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.   
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4. Πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε. Κάζε νληνινγία 

πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ην πεδίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ηνλ 

ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κηα θνξεηή ζπζθεπή κνπζηθή φηαλ βξίζθεηαη ζε έλα ρψξν κε 

νριαγσγία θαη δηαθνξεηηθά ζε έλα ρψξν κε εζπρία, έζησ θη αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ίδην ρξήζηε. 

5. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ γεληθνύο (αθεξεκέλνπο) όξνπο όπσο ρξόλν θαη ρώξν, 

πξνζδηνξηζκέλνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Οη ζπζθεπέο πνπ 

πεξηγξάθνπκε έρνπλ ρσξνρξνληθή δηάζηαζε (κηα ζπζθεπή κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθή ζέζε κέζα ζηνλ ρψξν θαζψο πεξλά ν ρξφλνο), σο αληηθείκελα 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.  

6. Πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα απνζεθεύζνπλ ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη από 

αηζζεηήξεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη δηάθνξεο ζπζθεπέο κέζα ζε έλα Π.Π.Ν. 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλεο ζρεηηθά κε 

νηηδήπνηε αθνξά ηνλ ρξήζηε, ην πεξηερφκελν ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο θηι.  

7. Απαηηείηαη λα είλαη εύθνια επεθηάζηκεο. Οη νληνινγίεο ζε έλα Π.Π.Ν. 

πεξηγξάθνπλ ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο κε 

δηάθνξεο αλάγθεο. Καζψο λέεο αλάγθεο εκθαλίδνληαη ζπρλά, πξέπεη λα 

δέρνληαη εχθνια ηελ πξνζζήθε λέσλ θιάζεσλ θαη ελλνηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηα λέα δεδνκέλα. 

8. Πξέπεη λα είλαη εύθνια αλαγλώζηκεο. Οη νληνινγίεο δεκηνπξγνχληαη φρη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κηα θνξά. Η ίδηα νληνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ δηαθνξεηηθνχο κεραληθνχο νληνινγηψλ, κε δηαθνξεηηθνχ επίπεδν γλψζεο 

ν θαζέλαο θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθνχ πξνβιήκαηνο θάζε θνξά. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δπν δηαθνξεηηθά 

Π.Π.Ν ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, γηα δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο κε 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Πξέπεη ινηπφλ λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ην 

πεξηερφκελν θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηεο νληνινγίαο. 
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3.5.2 – Σερληθέο Ιδηαηηεξόηεηεο 

1. Πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε γιώζζα νληνινγηώλ QWL. Η QWL έρεη έλα θαιά 

νξηζκέλν ζπληαθηηθφ θαη κηα ζεκαζηνινγία ψζηε καδί κε ην ιεμηιφγην πνπ 

παξέρεη λα κπνξεί πεξηγξάςεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Αθφκε είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ, αιιά θαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο νληνινγίεο ζπζθεπψλ. 

2. Πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο θαη ζπλεθηηθέο. Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηγξάθνπκε 

βξίζθνληαη κέζα ζε έλα Π.Π.Ν. φπνπ πάξα πνιιέο θνξέο θαινχληαη λα 

δψζνπλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη αξθεηφ ζπιινγηζκφ 

(reasoning). Άξα ηα αμηψκαηα θαη νη νξηζκνί πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο έηζη 

ψζηε λα εμάγνληαη ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

3. Πξέπεη λα ππάξρεη απιόηεηα ζηνλ ραξαθηεξηζκό (νλνκαηνινγία) ησλ θιάζεσλ 

θαη ησλ ηδηνηήησλ. Η θάζε νληνινγία αιιειεπηδξά κε δηάθνξεο άιιεο 

νληνινγίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κία θαηαλνεί ηελ άιιε. Άξα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο νη νπνίνη λα είλαη απινί θαη θνηλνί ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο γλψζεο, κε ζθνπφ λα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ δηάθνξεο 

ζπζθεπέο ζην ρψξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – Πξνηεηλόκελε Πξνζέγγηζε 

 

4.1 – Παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο 

ην 4ν Βαιθαληθφ ζπλέδξην ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

17 – 19 επηεκβξίνπ 2009, παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Λακπξηλή εξεκέηε θαη 

Αρηιιέα Κακέα κηα κεζνδνινγία αλάπηπμεο νληνινγηψλ, πνπ αθνξά άηνκα ηα νπνία 

είλαη αξράξηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο νληνινγηψλ (L. Seremeti and A. Kameas, 

2009). 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία απηή ε νληνινγία πνπ θαηαζθεπάδεηαη είλαη 

νληνινγία ελφο πεδίνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ έλαλ κφλν άλζξσπν κε 

ειάρηζηε εκπεηξία. Λακβάλνληαη ππ‘ φςηλ δπν βαζηθέο παξάκεηξνη. Η κία έρεη λα 

θάλεη κε ην επίπεδν γλψζεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο, ηνπ αηφκνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ νληνινγία, κε ην αλ δειαδή είλαη εηδηθφο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο ή φρη. Η δεχηεξε παξάκεηξνο αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα ζρεδηαζηεί δειαδή ε νληνινγία απφ 

ηελ αξρή ή κε επαλαρξεζηκνπνίεζε (ρξήζε ππαξρνπζψλ νληνινγηψλ ή θεηκέλσλ). Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ δίλεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα απφ ηα  

νπνία θαιείηαη λα επηιέμεη ην άπεηξν άηνκν γηα λα θαηαζθεπάζεη ηελ νληνινγία ηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε απφθαζε ηνπ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν γλψζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο θαη ην βαζκφ πξφζβαζήο ηνπ ζηηο ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηνπο εηδηθνχο ηνπ πεδίνπ. 

Σα ηέζζεξα πηζαλά ζελάξηα είλαη: 

 1
ν
 ζελάξην: Γεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο από ηελ αξρή (from scratch), απφ έλα 

αξράξην άηνκν ην νπνίν είλαη εηδηθόο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 2
ν
 ζελάξην: Γεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζεκαζηνινγία 

ππαξρνπζώλ νληνινγηώλ, απφ έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν είλαη εηδηθόο ηνπ 

πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 3
ν
 ζελάξην: Γεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο από ηελ αξρή (from scratch), απφ έλα 

αξράξην άηνκν ην νπνίν δελ είλαη εηδηθόο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 4
ν
 ζελάξην: Γεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζεκαζηνινγία 

ππαξρνπζώλ νληνινγηώλ, απφ έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν δελ είλαη εηδηθόο 

ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 
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Καηά ηελ εθαξκνγή θάζε ζελαξίνπ ν ππεχζπλνο ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα επηηχρεη 

ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο θνηλέο θάζεηο ησλ 

δηαζέζηκσλ κεζνδνινγηψλ: 

 Δπηινγή ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ (Select). Πξέπεη λα επηιεγνχλ: ε θαηάιιειε 

βηβιηνγξαθία, νη ππάξρνπζεο νληνινγίεο – αλ ππάξρνπλ, κηα νκάδα εηδηθψλ 

ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

θαη ην θαηάιιειν εξγαιείν θαζψο θαη ε γιψζζα αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο.  

 Αλάιπζε ησλ επηιερζέλησλ πόξσλ (Analyze). Πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ θιάζεσλ ησλ νληνινγηψλ πνπ επηιέρζεθαλ φπσο θαη 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 Καζνξηζκόο ησλ ζεκαληηθώλ ελλνηώλ (Define), πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο 

επάξθεηαο (competency questions). Γίλεηαη θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ 

πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ηεο νληνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ θιάζεσλ, ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο νληνινγίαο. 

 Αμηνιόγεζε (Evaluate) ησλ επηιερζέλησλ πόξσλ θαζώο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Αθνξά ηελ θάζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ φπνπ αμηνινγνχληαη νη 

επηιεγκέλεο νληνινγίεο, ηελ θάζε ηεο εθαξκνγήο φπνπ αμηνινγείηαη ε 

πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηερληθήο πιεπξάο θαη ηελ 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο φπνπ πιένλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ζπλνιηθά ηεο νληνινγίαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 4.1 θαίλνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθέο θάζεηο καδί κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζχκθσλα κε θάζε ζελάξην έηζη ψζηε λα 

θαηαζθεπαζηεί ε νληνινγία. 
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Δηθόλα 4. 1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ βεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ 
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4.2 – Σα ηέζζεξα βαζηθά ζελάξηα ηεο κεζνδνινγίαο 

Γηα ην 1
ν
 ζελάξην (εηθφλα 4.2) φπνπ ε νληνινγία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αξρή, απφ 

έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν είλαη εηδηθφο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο (from scratch – 

domain expert) πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

2. Καζνξηζκφο κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ επάξθεηαο. 

3. Καζνξηζκφο ησλ θιάζεσλ, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο νληνινγίαο. 

4. Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο 

αλαπαξάζηαζεο. 

5. Αμηνιφγεζε ηεο νληνινγίαο ηφζν ηεο ηερληθήο πιεπξάο φζν θαη ηεο γεληθήο 

ηεο πνηφηεηαο. 

 

Γηα ην 2
ν
 ζελάξην (εηθφλα 4.3) φπνπ ε νληνινγία δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ππάξρνπζα νληνινγία, απφ έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν είλαη εηδηθφο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο (by reuse – domain expert) έρνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

2. Δπηινγή κηαο θαηάιιειεο ππάξρνπζαο νληνινγίαο. 

3. Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηιεγκέλεο 

νληνινγίαο. 

4. Αλάιπζε ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο επηιεγκέλεο νληνινγίαο. 

5. Καζνξηζκφο κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ επάξθεηαο. 

6. Καζνξηζκφο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο νληνινγίαο. 

7. Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο 

αλαπαξάζηαζεο. 

8. Αμηνιφγεζε ηεο νληνινγίαο ηφζν ηεο ηερληθήο πιεπξάο φζν θαη ηεο γεληθήο 

ηεο πνηφηεηαο. 
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Δηθόλα 4. 2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ βεκάησλ ηνπ 1νπ ζελαξίνπ 
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Δηθόλα 4. 3: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ βεκάησλ ηνπ 2νπ ζελαξίνπ 
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Γηα ην 3
ν
 ζελάξην (εηθφλα 4.4) φπνπ ε νληνινγία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αξρή, απφ 

έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν δελ είλαη εηδηθφο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο (from scratch 

– non domain expert) αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

2. Αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. 

3. Δπηινγή κηαο νκάδαο εηδηθψλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

4. Καζνξηζκφο κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ επάξθεηαο. 

5. Καζνξηζκφο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο νληνινγίαο. 

6. Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο 

αλαπαξάζηαζεο. 

7. Αμηνιφγεζε ηεο νληνινγίαο ηφζν ηεο ηερληθήο πιεπξάο φζν θαη ηεο γεληθήο 

ηεο πνηφηεηαο. 

 

Γηα ην 4
ν
 ζελάξην (εηθφλα 4.5) φπνπ ε νληνινγία δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ππάξρνπζα νληνινγία, απφ έλα αξράξην άηνκν ην νπνίν δελ είλαη εηδηθφο ηνπ 

πεδίνπ ελδηαθέξνληνο (by reuse – non domain expert) έρνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

2. Αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

3. Δπηινγή κηαο νκάδαο εηδηθψλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

4. Καζνξηζκφο κηαο ιίζηαο εξσηήζεσλ επάξθεηαο. 

5. Δπηινγή κηαο θαηάιιειεο ππάξρνπζαο νληνινγίαο. 

6. Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηιεγκέλεο 

νληνινγίαο.  

7. Αλάιπζε ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο επηιεγκέλεο νληνινγίαο. 

8. Καζνξηζκφο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο νληνινγίαο. 

9. Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο 

αλαπαξάζηαζεο. 

10. Αμηνιφγεζε ηεο νληνινγίαο ηφζν ηεο ηερληθήο πιεπξάο φζν θαη ηεο γεληθήο 

ηεο πνηφηεηαο. 
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Δηθόλα 4. 4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ βεκάησλ ηνπ 3νπ ζελαξίνπ 
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Δηθόλα 4. 5: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε  ησλ βεκάησλ ηνπ 4νπ ζελαξίνπ 
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4.3 – Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

4.3.1 – Οληνινγία πζθεπώλ 

Οη ηθαλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ εθθξάδνληαη θαιχηεξα φηαλ 

πεξηγξάθνληαη κε κηα νληνινγία. ηα παξαθάησ δχν ζελάξηα ζα θαηαζθεπάζνπκε κηα 

νληνινγία κε δχν ηξφπνπο, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ καο σο εηδηθφ ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο. Πξψηα θαηαζθεπάδνληαο ηελ νληνινγία απφ ηελ αξρή θαη κεηά κε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε. Η νληνινγία αθνξά ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε Π.Π.Ν.  

θαη επηθνηλσλνχλ κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

 

4.3.1.1 – 1
ν
 ελάξην: Από ηελ αξρή - Δηδηθόο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο (from 

scratch / domain expert) 

Καηαζθεπάδνπκε ηελ νληνινγία εμ‘ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή σο εηδηθνί ηνπ 

πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 

Βήκα 1 (Καζνξηζκόο ηνπ ιόγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο): 

Λόγνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο: Η αλάγθε γηα πεξηγξαθή ζπζθεπψλ. 

Πεδίν ελδηαθέξνληνο: Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο. 

Βήκα 2 (Καζνξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ επάξθεηαο): 

ην βήκα απηφ θαζνξίδνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο επάξθεηαο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

λα πεξηνξίζνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ νληνινγία 

αξγφηεξα. 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο (κεραληθά κέξε, ινγηζκηθφ, 

θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά); 

 Πεξηγξαθή ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηεο ζπζθεπήο (Κεληξηθή Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο (CPU) κεραληζκνί εηζφδνπ – εμφδνπ, κλήκε, παξνρή ελέξγεηαο 

θηι.). 

 Πεξηγξαθή ινγηζκηθνχ ηεο ζπζθεπήο (Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, θαηαζθεπαζηήο, 

έθδνζε, ηθαλφηεηεο, πεξηνξηζκνί άδεηαο θηι.). 

 Πεξηγξαθή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Καηαζθεπαζηήο, 

κνληέιν, ζεηξηαθφο αξηζκφο, ηζηνζειίδα θαηαζθεπαζηή θηι.). 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ( ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ελαπνκέλνπζα 

ελέξγεηα θηι.); 

 Πνηα/εο ππεξεζία/εο παξέρεη ε ζπζθεπή; 

 Αλήθεη ε ζπζθεπή ζε θάπνηνλ (άηνκν, εηαηξεία); 
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 Πνηα είλαη ε ηνπνζεζία  ηεο ζπζθεπήο; 

 Πνηα είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο; 

 

Βήκα 3 (Καζνξηζκόο ησλ θιάζεσλ, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηύπσλ ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απφ-θάησ-πξνο-ηα-

πάλσ (bottom-up) πξνζέγγηζε. 

ηελ εηθφλα 4.6 θαίλνληαη φιεο νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ε 

ηεξαξρία ηνπο: 

 

Δηθόλα 4. 6: Οη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο. 

 

Πην αλαιπηηθά ε νληνινγία καο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θιάζεηο: 

 Κιάζε CPU: είλαη ε Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (Central Processor 

Unit) ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε  Device: είλαη ε θάζε ζπζθεπή πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ. 

 Κιάζε  DeviceStatus: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε Hardware: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηα κεραληθά κέξε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε InputMechanisms: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηνπο κεραληζκνχο 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ ζπζθεπή θαη πεξηέρεη ηηο παξαθάησ ηξεηο 

ππνθιάζεηο: 
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o Κιάζε Audio: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

κέζσ ήρνπ. 

o Κιάζε Connection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ κέζσ ζχλδεζε ελφο θαισδίνπ. 

o Κιάζε Video: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

κέζσ βίληεν. 

 Κιάζε ManufacturerCharacteristics: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Κιάζε Memory: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε OutputMechanisms: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηνπο κεραληζκνχο 

εμαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηελ ζπζθεπή θαη πεξηέρεη ηηο παξαθάησ ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε AudioOutput: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμαγσγή ήρσλ, 

π.ρ. ζε έλα ερείν.  

o Κιάζε Screen: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμαγσγή εηθφλαο, 

π.ρ. ζε κία νζφλε 

 Κιάζε PowerSupply: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα 

ηεο ζπζθεπήο θαη πεξηέρεη ηηο εμήο ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε Battery: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ κπαηαξία ηεο 

ζπζθεπήο. 

o Κιάζε Main: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη πνηα είλαη ε θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο. 

o Κιάζε SolarPower: είλαη ε θιάζε πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα αλ ππάξρεη. 

 Κιάζε Service: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε 

ζπζθεπή. 

 Κιάζε Software: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή. 

 

ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 4.7) θαζνξίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ (Object 

properties) πνπ ζπλδένπλ ηηο θιάζεηο κεηαμχ ηνπο: 

 Η ζρέζε hasCPU αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Hardware θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε CPU. 

 Η ζρέζε hasHardware αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε Hardware. 

 Η ζρέζε hasInput αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Hardware θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε InputMechanisms. 

 Η ζρέζε hasMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Hardware θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε Memory. 

 Η ζρέζε hasOutput αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Hardware θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε OutputMechanisms. 
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 Η ζρέζε hasPowerSupply αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Hardware θαη ηελ ζπλδέεη 

κε ηελ θιάζε PowerSupply. 

 Η ζρέζε hasSoftware αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε Software. 

 Η ζρέζε hasStatus αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceStatus. 

 Η ζρέζε ManufacturerCharacteristics αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ 

ζπλδέεη κε ηελ θιάζε ManufacturerCharacteristics. 

 Η ζρέζε provides αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε Service. 

 

Δηθόλα 4. 7: ρέζεηο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ. 

 

ηελ εηθφλα 4.8 θαίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο: 

 

Δηθόλα 4. 8: Ιδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ 
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Αλαιπηηθφηεξα νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Η ηδηφηεηα inputAudioDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Audio. 

 Η ηδηφηεηα outputAudioDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε AudioOutput. 

 Η ηδηφηεηα connectionSpeed αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Connection θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα connectionType αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Connection θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα cpuManufacturer αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε CPU θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα cpuModel αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε CPU θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα cpuSpeed αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε CPU. 

 Η ηδηφηεηα manufacturerHomepage αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

ManufacturerCharacteristics θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα memoryUsage αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Memory. 

 Η ηδηφηεηα modelName αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε ManufacturerCharacteristics 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα power αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceStatus. 

 Η ηδηφηεηα remainingPower αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceStatus θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα screenResolution αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Screen. 

 Η ηδηφηεηα screenSize αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Screen. 

 Η ηδηφηεηα serialNumber αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε ManufacturerCharacteristics 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα serviceDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Service. 

 Η ηδηφηεηα softwareCapabilities αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Software θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα softwareName αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Software θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα softwareVendorHomepage αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Software θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα softwareVersion αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Software θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα totalMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Memory. 
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ηελ εηθφλα 4.9 θαίλνληαη νη θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηφηππά ηνπο, ηα νπνία 

πξνζζέζακε γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε αξγφηεξα ηελ νληνινγία: 

 

Δηθόλα 4. 9: Κιάζεηο θαη ζηηγκηόηππά ηνπο. 

ηελ εηθφλα 4.10 θαίλεηαη πην αλαιπηηθά ε ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ:  

 

Εικόνα 4. 10: Ιεραρχία των κλάςεων. 
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Βήκα 4α (Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο): 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ην εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην Protégé. 

Μεηαμχ φισλ ησλ εξγαιείσλ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν. Σα πην ηζρπξά ηνπ 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα εξγαιεία είλαη: αλψηεξε δηεπαθή ρξήζηε 

(user interface), επεθηαζηκφηεηα κέζσ plugins, επξεία ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

παξέρεηαη είηε κε ηελ ρξήζε ησλ plugins ή φρη, θαη ην επξχ ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ (formats) πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ή λα εμαρζνχλ. 

            Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Protégé είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο γλψζεο. 

Υηιηάδεο ρξήζηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε έξγα πνπ πνηθίινπλ απφ ηε κνληεινπνίεζε 

ηεο λφζνπ ηνπ θαξθίλνπ έσο ηε κνληεινπνίεζε ππξεληθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. Σν Protégé  είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ.  

            Παξέρεη έλα γξαθηθφ δηα-δξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

βάζεσλ γλψζεο. Δπηηξέπεη ζηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο λα 

εθηεινχλ κε επθνιία εξγαζίεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Όζνη αλαπηχζζνπλ νληνινγίεο 

κπνξνχλ λα πξνζπειαχλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γξήγνξα φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη 

θαη λα δηακνξθψλνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη νληνινγίεο. Η ηεξαξρηθή δνκή ηεο 

νληνινγίαο αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή δέληξνπ δίλνληαο ζην ρξήζηε γξήγνξε θαη 

εχθνιε πξφζβαζε ζηηο θιάζεηο θαη ππφ-θιάζεηο. Γηα ηελ εηζαγσγή ηηκψλ ζηηο 

ηδηφηεηεο, ην Protégé ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο θφξκεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.11.  

 

Δηθόλα 4. 11: Φόξκα ηνπ Protégé γηα ηελ εηζαγσγήο ηηκώλ ζηηο ηδηόηεηεο 
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            Σν γλσζηηθφ κνληέιν ηνπ Protégé είλαη ζπκβαηφ κε ην πξσηφθνιιν OKBC 

(Open Knowledge Base Connectivity). Τπνζηεξίδεη θιάζεηο θαη ηεξαξρίεο θιάζεσλ 

κε πνιιαπιή θιεξνλνκηθφηεηα, templates  θαη slots, νξηζκφ πξνθαζνξηζκέλσλ θαη 

απζαίξεησλ facet γηα ηα slots κε ζχλνια επηηξεπφκελσλ ηηκψλ, πεξηνξηζκνχο 

πιήζνπο, εμ νξηζκνχ ηηκέο, θαη αληίζηξνθα slots, κεηα-θιάζεηο θαη ηεξαξρία κεηα-

θιάζεσλ. 

            Δθηφο απφ ηελ επρξεζηία ηνπ, ην Protégé δηαθξίλεηαη απφ ηα ππφινηπα 

νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα κεραληθήο νληνινγηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη 

επέθηαζεο πνπ πξνζθέξεη. 

            Σν Protégé έρεη κε επηηπρία ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε 

νληνινγηψλ απνηεινχκελσλ απφ 150.000 πιαίζηα (frames). Η δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο βάζεσλ γλψζεο απνηεινχκελσλ απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πιαίζηα 

απαηηεί ηελ παξνπζία δχν βαζηθψλ ππνζπζηεκάησλ: κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη πξνζπέιαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ελφο κεραληζκνχ απνζεθεπηηθήο 

κλήκεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο λέσλ πιαηζίσλ φηαλ ν αξηζκφο ηνπο 

ζηε βαζηθή κλήκε έρεη μεπεξάζεη ην κέγηζην φξην. 

            Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ  Protégé είλαη 

φηη ην ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε αλνηθηφ θαη αξζξσηφ ζρεδηαζκφ. Η 

βαζηζκέλε ζε ππφ-ζπζηήκαηα αξρηηεθηνληθή ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

λέσλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ πξφζζεησλ ππφ-κνλάδσλ (plugins).  

Κάπνηεο απφ ηηο δηαζέζηκεο πξνζζήθεο παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο, φπσο: 

1. Δκθάληζε εηθφλσλ κνξθήο gif, βίληεν θαη ήρνπ, θαζψο θαη έλαλ επεμεξγαζηή 

δηαγξακκάησλ πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θαηαζθεπάζεη κηα βάζε γλψζεο 

ζρεδηάδνληαο έλα δηάγξακκα ηνπ νπνίνπ νη θφκβνη θαη νη αθκέο απεηθνλίδνπλ 

πιαίζηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο, αλάινγα κε ην ζρήκα θαη ην ρξψκα, 

2. Τπνζηήξημε γηα απνζήθεπζε θαη εηζαγσγή νληνινγηψλ γξακκέλσλ ζε RDF 

Schema, αξρεία XML κε DTD, αξρεία XML Schema θαη DAML+OIL, 

3. Οπηηθή αλαπαξάζηαζε νληνινγηψλ κε ην OntoViz plug-in, 

4. πγρψλεπζε νληνινγηψλ κε ην PROMPT plug-in, 

5. Μεραλέο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (Flora, PAL plug-ins), 

6. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ απφ πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ (UMLS, WordNet plug-ins), 

7. Απηφκαην ππνινγηζκφ δνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθδφζεσλ κηαο νληνινγίαο (PROMPTDiff plug-in), 

8. ρνιηαζκφο RTF εγγξάθσλ (ONTO-H plug-in), 

9. Απηφκαηε εμαγσγή θιάζεσλ θαη ηδηνηήησλ απφ ζπιινγέο θεηκέλσλ (OntoLT 

plug-in). 
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Βήκα 4β (Δπηινγή ηεο γιώζζαο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ): 

Δκείο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε ηελ γιψζζα OWL θαζψο έρεη 

θαιά νξηζκέλν ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγία, ελψ είλαη ζπκβαηή θαη κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ.  

            Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα ζεκαζηνινγηθή γιψζζα κε επηζεκεηψζεηο γηα ηελ 

έθδνζε θαη δηακνηξαζκφ νληνινγηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Δπηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ζεκαζηνινγίαο ηεο γλψζεο κε ηξφπν πξνζπειάζηκν απφ κεραλέο. Δλψ 

παιαηφηεξεο γιψζζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη 

νληνινγηψλ γηα εμεηδηθεπκέλεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ (εηδηθά ζηηο επηζηήκεο θαη γηα 

εηαηξηθέο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ), δελ ήηαλ ζπκβαηέο κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ γεληθά θαη ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ 

εηδηθφηεξα. Η OWL ρξεζηκνπνηεί URIs γηα νλνκαηνδνζία θαζψο θαη ην πιαίζην 

πεξηγξαθήο γηα ηνλ Ιζηφ, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ RDF, πξνζζέηνληαο ηηο 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηηο νληνινγίεο: 

1. Γπλαηφηεηα λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ, 

2. Κιηκάθσζε ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ιζηνχ, 

3. πκβαηφηεηα κε πξφηππα ηνπ Ιζηνχ γηα πξνζπειαζηκφηεηα θαη δηεζλνπνίεζε, 

4. Αλνηθηφηεηα θαη επεθηαζηκφηεηα. 

            Η OWL είλαη ρηηζκέλε πάλσ απφ ηηο RDF θαη RDF Schema θαη πξνζζέηεη 

επηπιένλ ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηδηνηήησλ θαη θιάζεσλ: κεηαμχ άιισλ, ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε θιάζεηο (π.ρ. μέλεο κεηαμχ ηνπο), πιεζάξηζκνο (π.ρ. ―αθξηβψο έλα‖), 

ηζφηεηα, πεξηζζφηεξνη ηχπνη ηδηνηήησλ, (ραξαθηεξηζηηθά ηδηνηήησλ (π.ρ. ζπκκεηξία) 

θαη απαξηζκεκέλεο θιάζεηο. 

            Παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ κηαο 

νληνινγίαο: έλλνηεο, ζηηγκηφηππα, ηδηφηεηεο (ή ζρέζεηο), θαη αμηψκαηα. Μπνξεί λα 

νξηζηνχλ δπν είδε ηδηνηήησλ: ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ θαη ηδηφηεηεο ηχπσλ δεδνκέλσλ. 

Οη ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ ζπζρεηίδνπλ ζηηγκηφηππα κε άιια ζηηγκηφηππα. Οη 

ηδηφηεηεο ηχπσλ δεδνκέλσλ ζπζρεηίδνπλ ζηηγκηφηππα κε ηηκέο ηχπσλ δεδνκέλσλ, γηα 

παξάδεηγκα ζπκβνινζεηξέο θεηκέλνπ, ή αξηζκνχο. Οη έλλνηεο κπνξεί λα έρνπλ ππέξ- 

θαη ππφ-έλλνηεο, παξέρνληαο έηζη έλα κεραληζκφ γηα ζπιινγηζηηθή ππαγσγήο θαη 

θιεξνλνκηθφηεηα ηδηνηήησλ. Αμηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θιάζεηο θαη ηδηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηζνδπλακίαο κεηαμχ δπν θιάζεσλ ή ηελ πεξηνρή ηηκψλ κηαο ηδηφηεηαο. Τπάξρνπλ 

ηξεηο εθδφζεηο ηεο OWL:  

1) Η OWL Lite πξνζθέξεη έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, επαξθή 

γηα πνιιέο εθαξκνγέο θαη ζπγρξφλσο ζρεηηθά απνηειεζκαηηθά ππνινγηζηηθά,  
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2) Η OWL DL είλαη έλα ππεξζχλνιν ηεο OWL Lite θαη βαζίδεηαη ζε κηα κνξθή 

ινγηθήο πξψηεο ηάμεο πνπ θαιείηαη πεξηγξαθηθή ινγηθή, 

3) Η OWL Full είλαη έλα ππεξζχλνιν ηεο OWL DL θαη εμαιείθεη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο OWL DL κε ην ηίκεκα ηεο εηζαγσγήο πξνβιεκάησλ 

ππνινγηζηηθήο δηαρεηξηζηκφηεηαο. 

 

            ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε OWL-DL. Η έθδνζε 

απηή πξνζθέξεη ηε κέγηζηε εθθξαζηηθφηεηα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ππνινγηζηηθή 

πιεξφηεηα (φια ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ππνινγίζηκα) θαη απνδνρή (φινη νη 

ππνινγηζκνί ηεξκαηίδνληαη ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα). Δπηπιένλ νη 

νληνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή ινγηθή, απνηεινχλ κηα θαιή επηινγή 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηξνθνδνηεί ηηο εθαξκνγέο πεξηξξένπζαο 

λνεκνζχλεο.  

 

Βήκα 5 (Σερληθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο νληνινγίαο): 

Η ηερληθή πνηόηεηα ηεο νληνινγίαο αμηνινγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεραλή 

ζπιινγηζηηθήο αλάιπζεο Pellet (Pellet reasoner) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

κνληεινπνίεζεο, ιφγσ ηνπ φηη βαζίδεηαη ζηελ γιψζζα Java θαη γη απηφ κπνξεί λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ην protégé. Με ηελ κεραλή Pellet ειέγρνπκε ηελ ινγηθή ησλ 

αμησκάησλ ηεο νληνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπλέπεηα ηεο νληνινγίαο, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νληνινγία καο είλαη ζπλεπήο. 

Η ζπλνιηθή πνηόηεηα ηεο νληνινγίαο αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηήζεσλ επάξθεηαο, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ θαίλνληαη παξαθάησ: 

ΔΡΩΣΗΗ 1 : Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο; 

AΠΑΝΣΗΗ:  

 MODEL NAME: SONY BRAVIA 

 MANUFACTURER HOMEPAGE: http://www.sony.com/index.php 

http://www.sony.com/index.php
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ΔΡΩΣΗΗ 2 : Πνηεο ππεξεζίεο παξέρεη ε ζπζθεπή; 

AΠΑΝΣΗΗ: 

 Gaming 

 Music 

 VideoStreaming 

 

 

 

 

4.3.1.2 – 2
ν
 ελάξην: Με επαλαρξεζηκνπνίεζε - Δηδηθόο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο (by reuse / domain expert) 

Καηαζθεπάδνπκε ηελ νληνινγία ρξεζηκνπνηψληαο ήδε ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο, σο εηδηθνί ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Βήκα 1 (Καζνξηζκόο ηνπ ιόγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο): 

Λόγνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο: Η αλάγθε γηα πεξηγξαθή ζπζθεπψλ. 

Πεδίν ελδηαθέξνληνο: Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο. 

Βήκα 2 (Αλαδήηεζε θαη επηινγή θαηάιιειεο ππάξρνπζαο νληνινγίαο): 

Αλαδεηψληαο ζην δηαδίθηπν γηα ήδε ππάξρνπζεο νληνινγίεο ζπζθεπψλ επηιέμακε 

ηηο  παξαθάησ: 

 FIPA Device Ontology : http://www.fipa.org/specs/fipa00091/PC00091A.html 

 CoBrA Device Ontology: http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.3/device 

 SOUPA Device Ontology:   

http://pervasive.semanticweb.org/ont/2004/06/device  

http://www.fipa.org/specs/fipa00091/PC00091A.html
http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.3/device
http://pervasive.semanticweb.org/ont/2004/06/device
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Βήκαηα  3 – 4  (Αμηνιόγεζε θαη αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ νληνινγηώλ): 

Απφ ηηο επηιεγκέλεο νληνινγίεο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα απηνχζηα, αιιά 

ζα δαλεηζηνχκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο απφ απηέο, φπσο: 

 Device 

 Person 

 Memory 

 Connection 

 User interface (UI) 

 Status 

 Service 

 

Βήκα 5 (Καζνξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ επάξθεηαο): 

ην βήκα απηφ θαζνξίδνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο επάξθεηαο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

λα πεξηνξίζνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ νληνινγία 

αξγφηεξα. 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο (κεραληθά κέξε, ινγηζκηθφ, 

θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά); 

 Πεξηγξαθή ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηεο ζπζθεπήο (Κεληξηθή Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο (CPU) κεραληζκνί εηζφδνπ – εμφδνπ, κλήκε, παξνρή ελέξγεηαο 

θηι.). 

 Πεξηγξαθή ινγηζκηθνχ ηεο ζπζθεπήο (Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, θαηαζθεπαζηήο, 

έθδνζε, ηθαλφηεηεο, πεξηνξηζκνί άδεηαο θηι.). 

 Πεξηγξαθή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Καηαζθεπαζηήο, 

κνληέιν, ζεηξηαθφο αξηζκφο, ηζηνζειίδα θαηαζθεπαζηή θηι.). 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ( ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ελαπνκέλνπζα 

ελέξγεηα θηι.); 

 Πνηα/εο ππεξεζία/εο παξέρεη ε ζπζθεπή; 

 Αλήθεη ε ζπζθεπή ζε θάπνηνλ (άηνκν, εηαηξεία); 

 Πνηα είλαη ε ηνπνζεζία  ηεο ζπζθεπήο; 

 Πνηα είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο; 
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Βήκα 6 (Καζνξηζκόο ησλ θιάζεσλ, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηύπσλ ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο αθνινπζήζακε ηελ ελδηάκεζε αλάπηπμε 

(middle-out) έηζη ψζηε νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ επηιέμακε απφ ηηο ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο λα κπνξέζνπλ λα γεληθεπηνχλ θαη λα εηδηθεπηνχλ ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο 

πνπ καο αθνξά. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 4.12 θαίλνληαη φιεο νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ε 

ηεξαξρία ηνπο: 

 

Δηθόλα 4. 12: Κιάζεηο θαη ηεξαξρία θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο 

 

Πην αλαιπηηθά ε νληνινγία καο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θιάζεηο: 

 Κιάζε Device: είλαη ε θάζε ζπζθεπή πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ. 

 Κιάζε DeviceDescription: είλαη ε θιάζε πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζπζθεπή θαη έρεη ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε DeviceGeneralInformation: είλαη ε θιάζε πνπ παξέρεη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζθεπή. 

o Κιάζε DevicePhysicalDescription: είλαη ε θιάζε πνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπζηθή ππφζηαζε ηεο ζπζθεπήο. 
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o Κιάζε DeviceStatus: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceTechnicalDescription: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηερληθά 

ηελ ζπζθεπή θαη έρεη ηηο παξαθάησ ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε DeviceConnectionDescription: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceMemoryDescription: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

κλήκε ηεο ζπζθεπήο θαη έρεη ππνθιάζεηο: 

 Κιάζε DeviceStandarMemory: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ 

θχξηα κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceStorageMemory: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ 

απνζεθεπηηθή κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceProcessor: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηνλ επεμεξγαζηή  

ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceSoftwareDescription: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ην 

ινγηζκηθφ ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceUIDescription: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ δηεπαθή 

ηνπ ρξήζηε (User Interface) ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε SupportedSoftware: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά φια ηα ζπκβαηά 

ινγηζκηθά κε ηελ ζπζθεπή. 

 Κιάζε Person: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε Service: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε 

ζπζθεπή. 

 

ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 4.13) θαζνξίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ 

(Object properties) πνπ ζπλδένπλ ηηο θιάζεηο κεηαμχ ηνπο: 

 Η ζρέζε hasDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DeviceDescription. 

 Η ζρέζε isOwnedBy αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε Person. 

 Η ζρέζε supportsService αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε Service. 
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Δηθόλα 4. 13: ρέζεηο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ. 

 

ηελ εηθφλα 4.14 θαίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο: 

 

Δηθόλα 4. 14: Iδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Η ηδηφηεηα memorySizeUnit αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  

DeviceMemoryDescription θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα Audio αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceUIDescription θαη είλαη 

ηχπνπ Boolean. 
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 Η ηδηφηεηα availableMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceMemoryDescription θαη είλαη αθέξαηνο (int). 

 Η ηδηφηεηα connectionType αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceConnectionDescription θαη είλαη έλα απφ ηα: Bluetooth, IrDA, LAN, 

Serial Port, USB Port, Wi-Fi. 

 Η ηδηφηεηα deviceColour αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DevicePhysicalDescription 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceLocation αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DevicePhysicalDescription θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα generalInformation αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceGeneralInformation θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα model αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceGeneralInformation θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα osVersion αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceSoftwareDescription θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα power αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceStatus θαη έρεη ηηκέο: {―off‖, 

― on‖}. 

 Η ηδηφηεηα PowerSupply αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceStatus. 

 Η ηδηφηεηα Processor αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceProcessor θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα screenDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceUIDescription 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα serviceDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Service θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα shape αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DevicePhysicalDscription θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα softwareInformation αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceSoftwareInformation θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα totalMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceMemoryDescription 

θαη είλαη αθέξαηνο. 

 Η ηδηφηεηα totalStandardMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceStandardMemory θαη είλαη κηα ππνπεξίπησζε ηεο ηδηφηεηαο 

totalMemory. 

 Η ηδηφηεηα totalStorageMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε 

DeviceStoragedMemory θαη είλαη κηα ππνπεξίπησζε ηεο ηδηφηεηαο 

totalMemory. 

 Η ηδηφηεηα type αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceTechnicalDescription θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα vendor αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceGeneralInformation θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 
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ηελ εηθφλα 4.15 θαίλνληαη νη θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηφηππά ηνπο, ηα νπνία πξνζζέζακε 

γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε αξγφηεξα ηελ νληνινγία: 

 

Δηθόλα 4. 15: Κιάζεηο θαη ζηηγκηόηππά ηνπο. 

 

ηελ εηθφλα 4.16 θαίλεηαη πην αλαιπηηθά ε ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ: 

 

Δηθόλα 4. 16: Ιεξαξρία θιάζεσλ. 

 

Βήκα 7α (Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο): 

 Όκνηα κε ην βήκα 4α ηνπ ζελαξίνπ 1. 

Βήκα 7β (Δπηινγή ηεο γιώζζαο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ): 

Όκνηα κε ην βήκα 4β ηνπ ζελαξίνπ 1  
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Βήκα 8 (Σερληθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ ηερληθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο εξγαδφκαζηε φκνηα κε ην βήκα 5 ηνπ 

ζελαξίνπ 1. 

Η ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηήζεσλ επάξθεηαο, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: Πνηα ζπζθεπή θαηέρεηαη απφ πνηφλ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ: Η ζπζθεπή printer1 θαηέρεηαη απφ ηνλ George. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: Πνηα είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

 Location : Desk 

 Color: Black 

 

 

4.3.2 – Web Device Ontology 

ηα παξαθάησ δχν ζελάξηα ζα θαηαζθεπάζνπκε κηα νληνινγία κε δχν 

ηξφπνπο, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ καο σο κε εηδηθφ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. Πξψηα 

θαηαζθεπάδνληαο ηελ νληνινγία απφ ηελ αξρή θαη κεηά κε επαλαρξεζηκνπνίεζε. Η 

νληνινγία αθνξά ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε Π.Π.Ν.  θαη επηθνηλσλνχλ 

θπξίσο κε ην παγθφζκην ηζηφ αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο (web-devices). 
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4.3.2.1 – 3
ν
  ελάξην: Από ηελ αξρή - Με εηδηθόο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο (from 

scratch / non domain expert)  

Καηαζθεπάδνπκε ηελ νληνινγία εμ‘ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή σο κε εηδηθνί 

ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Βήκα 1 (Καζνξηζκόο ηνπ ιόγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο): 

Λόγνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο: Η αλάγθε γηα πεξηγξαθή ζπζθεπψλ. 

Πεδίν ελδηαθέξνληνο: Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο. 

Βήκα 2 (Αλάιπζε ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο): 

Αλαδεηψληαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ζε δηθηπαθέο βηβιηνζήθεο ζπιιέμακε 

πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ web-ζπζθεπψλ. Έηζη 

είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε φξνπο θαη έλλνηεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Βήκα 3 (Δπηινγή κηαο νκάδαο εηδηθώλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο): 

ην ζελάξην απηφ δελ ήκαζηε εηδηθνί ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο, γη απηφ 

ρξεηαδφκαζηε πιεξνθνξίεο. Έηζη είρακε ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, πνπ καο 

βνήζεζαλ λα θαηαγξάςνπκε ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ηνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

Βήκα 4 (Καζνξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ επάξθεηαο): 

Καζνξίδνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο επάξθεηαο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα 

πεξηνξίζνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ νληνινγία 

αξγφηεξα. 

 Πνηα είλαη ε θπζηθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο (δηαζηάζεηο, βάξνο, θηι); 

 Πνηνο είλαη ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο (θηλεηφ ηειέθσλν, PDA, θνξεηφο 

ππνινγηζηήο, θηι); 

 Ση είδνπο ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ε ζπζθεπή; 

 Πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο θαη ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ε 

ζπζθεπή; 

 Πνηνο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο ζπζθεπήο; 

 Έρεη ε ζπζθεπή νζφλε, θη αλ λαη πνηα είλαη ε αλάιπζή ηεο; 

 Τπνζηεξίδεη ε ζπζθεπή δηθηπαθή επηθνηλσλία; 

 Πεξηγξαθή ησλ κεραληθψλ κεξψλ (Δπεμεξγαζηήο, κλήκε, θηι). 
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 Πσο επηθνηλσλεί ε ζπζθεπή κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο; 

 Πσο ζπλδέεηαη ε ζπζθεπή ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ; 

 Πνηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή; 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο (ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ελαπνκέλνπζα 

ελέξγεηα θηι.) 

Βήκα 5 (Καζνξηζκόο ησλ θιάζεσλ, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηύπσλ ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ελδηάκεζε 

πξνζέγγηζε. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 4.17 θαίλνληαη φιεο νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο θαζψο 

θαη ε ηεξαξρία ηνπο: 

 

Δηθόλα 4. 17: Κιάζεηο θαη ηεξαξρία θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο 
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Πην αλαιπηηθά ε νληνινγία καο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θιάζεηο: 

 Κιάζε Device: είλαη ε θάζε ζπζθεπή πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ θαη έρεη ηηο 

παξαθάησ ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε GPS: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ζπζθεπέο GPS. 

o Κιάζε Laptop: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ζπζθεπέο θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο. 

o Κιάζε MobilePhone: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ζπζθεπέο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. 

o Κιάζε PDA: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ειεθηξνληθέο πξνζσπηθέο 

αηδέληεο (PDA). 

o Κιάζε SmartPhone: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη έμππλα ηειέθσλα, 

δειαδή ηειέθσλα πνπ παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ ην λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, φπσο δηαρείξηζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πεξηήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, θηι. 

 Κιάζε DeviceConnectivity: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην είδνο ηεο 

ζχλδεζεο ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε BluetoothConnection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηε 

ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο κέζσ ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο Bluetooth. 

o Κιάζε IrDAConnection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ αζχξκαηε 

ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο κέζσ ππεξχζξσλ. 

o Κιάζε WiFiConnection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ αζχξκαηε 

ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο πνπ βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν IEEE 802.11 

b/g θαη αθνξά ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ ζε ζπρλφηεηεο 2.4GHz. 

 Κιάζε DeviceDimensions: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο θπζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceMemory: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηε κλήκε ηεο ζπζθεπήο 

θαη έρεη δχν ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε DeviceBuiltInMemory: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

ελζσκαησκέλε κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε MemoryForStorage: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

απνζεθεπηηθή κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceOS: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο 

ζπζθεπήο 

 Κιάζε DeviceService: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε ζπζθεπή θαη έρεη ζαλ ππνθιάζε ηεο: 

o Κιάζε DeviceBluetoothService: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζπζθεπή νη νπνίεο παξέρνληαη κέζσ ζχλδεζεο 

Bluetooth. 

 Κιάζε DisplayScreen: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπήο. 
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 Κιάζε Manufacturer: είλαη ε θιάζε πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο θαη έρεη δχν ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε DeviceManufacturer: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην φλνκα 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

o Κιάζε OSManufacturer: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 

ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 4.18) θαζνξίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ 

(Object properties) πνπ ζπλδένπλ ηηο θιάζεηο κεηαμχ ηνπο: 

 Η ζρέζε hasDimensions αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DeviceDimensions. 

 Η ζρέζε hasDisplayScreen αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DeviceScreen. 

 Η ζρέζε hasManufacturer αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε Manufacturer. 

 Η ζρέζε HasMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceMemory. 

 Η ζρέζε hasBuiltInMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device, ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DevicebuiltInMemory θαη είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζρέζεο 

hasMemory. 

 Η ζρέζε hasStoregeMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device, ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε MemoryForStorage θαη είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζρέζεο 

hasMemory. 

 Η ζρέζε hasOS αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ θιάζε 

DeviceOS. 

 Η ζρέζε supportsConnection αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη 

κε ηελ θιάζε DeviceConnectivity. 

 Η ζρέζε supportsService αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DeviceService. 
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Δηθόλα 4. 18: ρέζεηο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ. 

 

ηελ εηθφλα 4.19 θαίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο: 

 

Δηθόλα 4.19: Iδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Η ηδηφηεηα availableMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceMemory θαη 

είλαη κε αξλεηηθφο αθέξαηνο. 

 Η ηδηφηεηα deviceDimensions αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceDimensions θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceMemoryUnit αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceMemory θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceName αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceManufacturer θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 
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 Η ηδηφηεηα deviceOSDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceOS θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα displayResolution αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DisplayScreen θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα supportsBTConnection αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  

BluetoothConnection θαη είλαη boolean (true – false). 

 Η ηδηφηεηα supportsIrDAConnection αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  

IrDAConnection θαη είλαη boolean (true – false). 

 Η ηδηφηεηα supportsWiFiConnection αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  

WiFiConnection θαη είλαη boolean (true – false). 

 Η ηδηφηεηα touchScreen αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DisplayScreen θαη είλαη 

boolean (true – false). 

ηελ εηθφλα 4.20 θαίλνληαη νη θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηφηππά ηνπο, ηα νπνία πξνζζέζακε 

γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε αξγφηεξα ηελ νληνινγία: 

 

Δηθόλα 4. 19: Κιάζεηο θαη ζηηγκηόηππά ηνπο. 
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ηελ εηθφλα 4.21 θαίλεηαη πην αλαιπηηθά ε ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ: 

 

Δηθόλα 4. 201: Ιεξαξρία θιάζεσλ. 

 

Βήκα 6α (Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο): 

 Όκνηα κε ην βήκα 4α ηνπ ζελαξίνπ 1. 

Βήκα 6β (Δπηινγή ηεο γιώζζαο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ): 

Όκνηα κε ην βήκα 4β ηνπ ζελαξίνπ 1. 
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Βήκα 7 (Σερληθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ ηερληθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο εξγαδφκαζηε φκνηα κε ην βήκα 5 ηνπ 

ζελαξίνπ 1. 

Η ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηήζεσλ επάξθεηαο, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ θαίλνληαη παξαθάησ: 

ΔΡΩΣΗΗ 1: Πσο επηθνηλσλεί κηα ζπζθεπή κε ηηο ππφινηπεο ζπζθεπέο  θαη ην 

δηαδίθηπν; 

ΑΠΑΝΣΗΗ : 

 BLUETOOTH : TRUE 

 IRDA(ΤΠΔΡΤΘΡΔ) : TRUE 

 WIFI : TRUE 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: Ση κλήκε γηα απνζήθεπζε θαη εθαξκνγέο δηαζέηεη ε ζπζθεπή; 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

 Μλήκε γηα απνζήθεπζε: 8000 MB 

 Μλήκε γηα εθαξκνγέο: 512 MB 
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4.3.2.2 – 4
ν
  ελάξην: Με επαλαρξεζηκνπνίεζε - Με εηδηθόο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο (by reuse / non domain expert) 

Καηαζθεπάδνπκε ηελ νληνινγία ρξεζηκνπνηψληαο ήδε ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο, σο κε εηδηθνί ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Βήκα 1 (Καζνξηζκόο ηνπ ιόγνπ αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο θαη ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο): 

Λόγνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο: Η αλάγθε γηα πεξηγξαθή ζπζθεπψλ. 

Πεδίν ελδηαθέξνληνο: Πεξηβάιινληα Πεξηξξένπζαο Ννεκνζχλεο. 

Βήκα 2 (Αλάιπζε ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο): 

Αλαδεηψληαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ζε δηθηπαθέο βηβιηνζήθεο ζπιιέμακε 

πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ web-ζπζθεπψλ. Έηζη 

είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε φξνπο θαη έλλνηεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 

Βήκα 3 (Δπηινγή κηαο νκάδαο εηδηθώλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο): 

ην ζελάξην απηφ δελ ήκαζηε εηδηθνί ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο, γη απηφ 

ρξεηαδφκαζηε πιεξνθνξίεο. Έηζη είρακε ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, πνπ καο 

βνήζεζαλ λα θαηαγξάςνπκε ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ηνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

 

Βήκα 4 (Καζνξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ επάξθεηαο): 

Καζνξίδνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο επάξθεηαο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα 

πεξηνξίζνπκε ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ νληνινγία 

αξγφηεξα. 

 Πνηα είλαη ε θπζηθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο (δηαζηάζεηο, βάξνο, θηι); 

 Πνηνο είλαη ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο (θηλεηφ ηειέθσλν, PDA, θνξεηφο 

ππνινγηζηήο, θηι); 

 Ση είδνπο ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ε ζπζθεπή; 

 Πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο θαη ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ε 

ζπζθεπή; 
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 Πνηνο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο ζπζθεπήο; 

 Έρεη ε ζπζθεπή νζφλε, θη αλ λαη πνηα είλαη ε αλάιπζή ηεο; 

 Τπνζηεξίδεη ε ζπζθεπή δηθηπαθή επηθνηλσλία; 

 Πεξηγξαθή ησλ κεραληθψλ κεξψλ (Δπεμεξγαζηήο, κλήκε, θηι). 

 Πσο επηθνηλσλεί ε ζπζθεπή κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο; 

 Πσο ζπλδέεηαη ε ζπζθεπή ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ; 

 Πνηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή; 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ( ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ελαπνκέλνπζα 

ελέξγεηα θηι.) 

 

Βήκα 5 (Αλαδήηεζε θαη επηινγή θαηάιιειεο ππάξρνπζαο νληνινγίαο): 

Αλαδεηψληαο ζην δηαδίθηπν γηα ήδε ππάξρνπζεο νληνινγίεο ζπζθεπψλ επηιέμακε ηηο  

παξαθάησ: 

 FIPA Device Ontology : http://www.fipa.org/specs/fipa00091/PC00091A.html 

 CoBrA Device Ontology: http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.3/device 

Βήκαηα  6 – 7  (Αμηνιόγεζε θαη αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ νληνινγηώλ): 

Απφ ηηο πην πάλσ νληνινγίεο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα απηνχζηα, αιιά ζα 

δαλεηζηνχκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο: 

 Device 

 Memory 

 Display 

 Bluetooth 

 Service 

 Audio 

 Connection 

 Type of device 

 

 

 

 

http://www.fipa.org/specs/fipa00091/PC00091A.html
http://daml.umbc.edu/ontologies/cobra/0.3/device
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Βήκα 8 (Καζνξηζκόο ησλ θιάζεσλ, ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζηηγκηνηύπσλ ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νληνινγίαο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ελδηάκεζε 

πξνζέγγηζε. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 4.22 θαίλνληαη φιεο νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο θαζψο θαη ε 

ηεξαξρία ηνπο: 

 

Δηθόλα 4. 22: Κιάζεηο θαη ηεξαξρία θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο. 

 

Πην αλαιπηηθά ε νληνινγία καο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θιάζεηο: 

 Κιάζε Device: είλαη ε θάζε ζπζθεπή πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ 

 Κιάζε DeviceHardware: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηα κεραληθά κέξε ηεο 

ζπζθεπήο θαη έρεη ηηο ππνθιάζεηο: 

o Κιάζε DeviceConnection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

ζπλδεζηκφηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη έρεη ηηο παξαθάησ δχν ππνθιάζεηο: 

 Κιάζε DeviceWiredConnection: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ ελζχξκαηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceWirelessConnection: είλαη ε θιάζε πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceMemory: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ κλήκε ηεο 

ζπζθεπήο θαη έρεη ηηο παξαθάησ δχν ππνθιάζεηο: 
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 Κιάζε DeviceApplicationMemory: είλαη ε θιάζε πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο 

εθαξκνγέο. 

 Κιάζε DeviceStorageMemory: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ απνζεθεπηηθή κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceProcessor: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηνλ επεμεξγαζηή  

ηεο ζπζθεπήο. 

o Κιάζε DeviceUI: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ δηεπαθή (User 

Interface) ηνπ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο θαη έρεη ηηο παξαθάησ δχν 

ππνθιάζεηο: 

 Κιάζε Audio: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηνλ ήρν γηα ηνλ 

ρξήζηε. 

 Κιάζε DeviceDisplay: είλαη ε θιάζε πνπ αθνξά ηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπήο. 

 Κιάζε DeviceSoftware: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ινγηζκηθφ ηεο 

ζπζθεπήο. 

 Κιάζε SupportedServices: είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή. 

 

ηε ζπλέρεηα (εηθφλα 4.23) θαζνξίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ 

(Object properties) πνπ ζπλδένπλ ηηο θιάζεηο κεηαμχ ηνπο: 

 Η ζρέζε hasConnection αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε DeviceConnection. 

 Η ζρέζε hasAudio αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε Audio. 

 Η ζρέζε hasDisplay αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceDisplay. 

 Η ζρέζε hasHardware αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceHardware. 

 Η ζρέζε hasProcessor αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceProcessor. 

 Η ζρέζε hasSoftware αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θιάζε DeviceSoftware. 

 Η ζρέζε supportsServices αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη ηελ ζπλδέεη κε 

ηελ θιάζε SupportedServices. 
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Δηθόλα 4. 21: ρέζεηο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ. 

 

ηελ εηθφλα 4.24 θαίλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο:Object 

properties 

 

 

Δηθόλα 4. 24: Iδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ ηεο νληνινγίαο. 
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Αλαιπηηθφηεξα νη θιάζεηο ηεο νληνινγίαο καο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 Η ηδηφηεηα screenResolution αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceDisplay θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα connectionType αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceConnection θαη 

είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα audioInput αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Audio θαη είλαη boolean (True 

– False). 

 Η ηδηφηεηα audioOutput αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Audio θαη είλαη boolean 

(True – False). 

 Η ηδηφηεηα availableMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε  DeviceMemory. 

 Η ηδηφηεηα colorDisplay αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceDisplay θαη είλαη 

boolean (True – False). 

 Η ηδηφηεηα deviceManufacturer αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceModel αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceOS αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceSoftware θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceSupportedSoftware αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceSoftware 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα deviceType αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Device θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα maximumMemory αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceMemory. 

 Η ηδηφηεηα memorySizeUnit αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceMemory θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα processorDescription αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε DeviceProcessor 

θαη είλαη αιθαξηζκεηηθφ. 

 Η ηδηφηεηα supportedAudioFormat αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Audio θαη είλαη 

αιθαξηζκεηηθφ. 
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ηελ εηθφλα 4.25 θαίλνληαη νη θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηφηππά ηνπο, ηα νπνία 

πξνζζέζακε γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε αξγφηεξα ηελ νληνινγία: 

 

Δηθόλα 4. 22: Κιάζεηο θαη ζηηγκηόηππά ηνπο. 

 

ηελ εηθφλα 4.26 θαίλεηαη πην αλαιπηηθά ε ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ: 

 

Δηθόλα 4. 23: Ιεξαξρία θιάζεσλ. 
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Βήκα 9α (Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο νληνινγίαο): 

Όκνηα κε ην βήκα 4α ηνπ ζελαξίνπ 1. 

Βήκα 9β (Δπηινγή ηεο γιώζζαο αλαπαξάζηαζεο νληνινγηώλ): 

Όκνηα κε ην βήκα 4β ηνπ ζελαξίνπ 1. 

Βήκα 10 (Σερληθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο νληνινγίαο): 

Γηα ηελ ηερληθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο εξγαδφκαζηε φκνηα κε ην βήκα 5 ηνπ 

ζελαξίνπ 1. 

Η ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο νληνινγίαο αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηήζεσλ επάξθεηαο, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: Πνηνο είλαη ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο PDA_1; 

ΑΠΑΝΣΗΗ: Η ζπζθεπή PDA_1 είλαη έλα PDA. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: Ση ινγηζκηθφ θαη επεμεξγαζηή δηαζέηεη ε ζπζθεπή PDA_1; 

ΑΠΑΝΣΗΗ: Η ζπζθεπή PDA_1 έρεη επεμεξγαζηή INTEL XSCALE 200MHZ θαη 

έρεη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ PALM OS GARNET 5.4. 
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πκπεξάζκαηα 

Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο, φπνηε απηέο είλαη αλαγθαίεο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, θαζψο θαη ε 

επηηαρπλφκελε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πεξηαγφκελσλ ρξεζηψλ εθηηλάζζεη ζηα χςε 

ηε δήηεζε γηα ηελ παληαρνχ παξνχζα πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο. Σέινο 

είλαη γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, είλαη ζηελ επνρή καο πςειφηεξε απφ πνηέ. Όιεο απηέο νη 

ηάζεηο επηβάιινπλ ηελ θαζηέξσζε ηεο Γηεηζδπηηθήο θαη Γηάρπηεο Τπνινγηζηηθήο 

(Pervasive Computing – PerCom) ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο.  Έηζη δηαθαίλεηαη φηη ε 

έλλνηα ηεο πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην κέιινλ ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο αιιά θαη ελφο επξχηαηνπ θάζκαηνο απφ εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο. 

Έηζη ζηελ παξνχζα πηπρηαθή: 

 Αλαθέξζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πεξηβάιινληα πεξηξξένπζαο 

λνεκνζχλεο, ηελ δνκή ηνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Αλαθέξζεθαλ νη δηάθνξνη νξηζκνί ησλ νληνινγηψλ, ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία, 

ηα είδε ηνπο θαζψο θαη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ησλ νληνινγηψλ. 

 Αλαθέξζεθαλ νη ηξφπνη κνληεινπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο θαη επηιέρζεθαλ νη νληνινγίεο σο ε 

πην πνιιά ππνζρφκελε κέζνδνο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ Π. Π.Ν. 

 Υξεζηκνπνηήζεθε κηα κεζνδνινγία θαηαζθεπήο νληνινγηψλ ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε κεραληθνχο κε κηθξή εκπεηξία θαη ζπλδπάδεη ηα βαζηθά 

βήκαηα ησλ δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ. Βάζεη απηήο θαηαζθεπάζηεθαλ 

ηέζζεξηο νληνινγίεο ζπζθεπψλ πεξηβαιιφλησλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο. Οη 

δχν αθνξνχλ ζπκβαηέο ζπζθεπέο, ελψ νη άιιεο δχν ζπζθεπέο δηθηχνπ (web-

devices). 

Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο έγηλε δηφηη θαηφπηλ κειέηεο ησλ 

δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ θαηαζθεπήο νληνινγηψλ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

κεζνδνινγία απηή πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηάδηα φισλ ησλ άιισλ κεζνδνινγηψλ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ησλ νληνινγηψλ ησλ Π.Π.Ν. φζν θαη ησλ 

δηθψλ καο (βαζκφο εκπεηξίαο θαη γλψζεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο). 

Καηφπηλ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε επηπιένλ 

πιενλεθηήκαηα: 

 Πεξηέρεη ζαθή βήκαηα. 

 Έρεη ζεηξηαθή δνκή δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ηα απνηειέζκαηα θάζε 

βήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην επφκελν βήκα. 
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 Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα ζηάδηα θαηαζθεπήο θαη ζηα 

ζηάδηα αμηνιφγεζεο ηεο νληνινγίαο. 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο επηινγήο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

νληνινγίαο (εξγαιείν θαη γιψζζα αλαπαξάζηαζεο). 

 Παξέρεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο νληνινγηψλ αλάινγα κε: 

o ηηο ηθαλφηεηεο – δπλαηφηεηεο ηνπ κεραληθνχ θαηαζθεπήο 

νληνινγηψλ. 

o ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ (ππάξρνπζεο 

νληνινγίεο, νκάδα εηδηθψλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο). 

Όζνλ αθνξά ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ηεο κεζνδνινγίαο, εκπεηξηθά 

πξνθχπηεη φηη ε θαιχηεξε επηινγή γηα λα θαηαζθεπάζεη θάπνηνο κηα νληνινγία πνπ 

λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο πεδίνπ ελδηαθέξνληνο είλαη λα είλαη ν ίδηνο domain 

expert θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί ππάξρνπζεο νληνινγίεο, δηφηη έηζη γιπηψλεη ρξφλν 

θαη θφπν. Η δπζθνιία ζε απηφ ην ζελάξην είλαη ε εχξεζε ησλ ππαξρνπζψλ 

νληνινγηψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

ηελ δηθή καο πεξίπησζε φπνπ δελ είκαζηε domain expert, ζαλ θαιχηεξν 

ζελάξην επηιέγνπκε απηφ πνπ έρνπκε βνήζεηα απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο, ρσξίο επαλαρξεζηκνπνίεζε ππαξρνπζψλ νληνινγηψλ. Κη απηφ δηφηη 

αλ επηιέγακε λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε ππάξρνπζεο νληνινγίεο ζα αληηκεησπίδακε 

ηελ δπζθνιία ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ νληνινγηψλ, πξηλ ηηο 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε, θάηη πνπ ζα έπξεπε λα θέξνπκε εηο πέξαο κφλνη ρσξίο ηελ 

βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο αθνχ νη ηειεπηαίνη δελ είλαη εηδηθνί 

ζηελ αμηνιφγεζε νληνινγηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηα ηέζζεξα απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγίαο, δειαδή ηηο 

ηέζζεξηο νληνινγίεο, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε θαηά πφζν είλαη θαιέο νη νληνινγίεο καο. 

1. Έληαμε ησλ νληνινγηψλ ζηα πιαίζηα κηαο εθαξκνγήο θαη έιεγρνο θαηά πφζν 

ε εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο. Κάηη 

ηέηνην δελ ήηαλ εθηθηφ αθνχ αθφκε, δελ έρνπκε κηα ηέηνηα εθαξκνγή ε νπνία 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο νληνινγίεο. 

2. χγθξηζε ησλ νληνινγηψλ καο κε κηα νληνινγία gold-standard, δειαδή κε κηα 

ηδεαηή νληνινγία πνπ είλαη θνηλά απνδεθηή θαη πεξηγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν ελδηαθέξνληνο. Κάηη ηέηνην επίζεο δελ ήηαλ εθηθηφ θαζφηη δελ βξήθακε 

κηα ηέηνηα gold-standard νληνινγία πνπ λα αλαθέξεηαη ζην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο πνπ αζρνινχκαζηε εκεί θαη είλαη νη ζπζθεπέο. 

3. Έιεγρνο ησλ νληνινγηψλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ επάξθεηαο. Οη εξσηήζεηο 

επάξθεηαο εθηφο απφ ην λα πεξηνξίδνπλ ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη λα 

εθκαηεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγμνπκε θαηά πφζν είλαη θαιέο νη νληνινγίεο καο. 

Απηφ εθαξκφζακε ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή, ζην ηέινο θάζε ζελαξίνπ ηεο 

κεζνδνινγίαο. 
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Δίλαη ζαθέο φηη έλα πεξηβάιινλ πεξηξξένπζαο λνεκνζχλεο ζπλδπάδεη πάξα 

πνιιέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο εμειίζζνληαη δηαξθψο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη 

νληνινγίεο πνπ απνηεινχλ ην θνηλφ ιεμηιφγην ησλ ζπζθεπψλ ελφο Π.Π.Ν., λα 

αιιάδνπλ δηαξθψο. Η θαηαζθεπή κηαο νληνινγίαο απνηειεί ζπληζηακέλε πνιιψλ 

παξαγφλησλ, δχν απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ κεραληθνχ πνπ 

θαηαζθεπάδεη ηελ νληνινγία. Έηζη κηα νληνινγία πνπ αθνξά έλα πεδίν 

ελδηαθέξνληνο είλαη έλα ππνθεηκεληθφ θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξάθεη 

ηελ γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία ζε ηφζν θαιφ βαζκφ φζν ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

θαηάθεξε λα ην δεκηνπξγήζεη. 
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