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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
 

Στη παρούσα διπλωµατική εργασία, πραγµατοποιείται µία ποιοτική 
επισκόπηση του όρου Σηµαντικός Ιστός και των τεχνολογιών αναπαράστασης γνώσης 
και συµπερασµού που υπόκεινται σε αυτόν, όπως οντολογίες, µέθοδοι και εργαλεία 
ανάπτυξης οντολογιών, γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών καθώς και η επέκταση 
της εκφραστικότητας των οντολογιών µε την προσθήκη κανόνων. Επίσης, γίνεται 
εκτενής αναφορά σε µία άλλη εξελικτική τάση, που κυριαρχεί στο χώρο του Web, το 
Web 2.0. Στα πλαίσια του Web 2.0, αναλύονται έννοιες όπως mashups και Web APIs. 
Ειδικά για την έννοια των Web APIs,  γίνεται αναφορά και ανάλυση συγκεκριµένων 
APIs, όπως αυτά της Amazon και του EBay. 

Οι έννοιες του Σηµαντικού Ιστού και του Web 2.0 παρουσιάζονται πολλές 
φόρες ως ανταγωνιστικές για το µέλλον του Ιστού. Εντούτοις, γίνεται σαφές όλο και 
περισσότερο ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι συµπληρωµατικές. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας, αναπτύχθηκε µια εφαρµογή η οποία 
θα συνδυάζει αυτές τις δύο κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις. Πιο συγκεκριµένα, η 
εφαρµογή αποτελεί ένα πλαίσιο αναζήτησης βιβλίων από το Amazon και το Half 
eBay µε χαρακτήρα εξατοµίκευσης. Για την εφαρµογή, κάθε χρήστης αποτελεί µία 
αυτόνοµη οντότητα. Συνεπώς, το περιεχόµενο της εφαρµογής προσαρµόζεται 
ανάλογα µε το προφίλ του χρήστη κάθε φορά.  Η υλοποίηση της εφαρµογής 
στηρίζεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη οντολογιών, στη συγγραφή κανόνων (για 
την εξατοµίκευση), στη δηµιουργία ενός mashup και στα Web APIs. Τέλος, να 
σηµειωθεί ότι η εφαρµογή στηρίζεται σε µία κατανεµηµένη αρχιτεκτονική                
3-επιπέδων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά : Σηµαντικός Ιστός, αναπαράσταση γνώσης, οντολογία, OWL, 
κανόνες, SWRL, εξατοµίκευση, Web 2.0, mashups, Web APIs, Amazon API, eBay 
API, αρχιτεκτονική 3-επιπέδων     
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

In the present diploma thesis, one qualitative review is realised for the 
concepts of Semantic Web and of technologies of representation of knowledge and 
reasoning that being in this, such as ontologies, methods and tools for ontology 
development, representation languages of ontologies as well as the extension of 
expressiveness of ontologies with the addition of rules. Also, it becomes an extensive 
report in an other evolutionary tendency, that dominates in the space of Web, Web 
2.0. In the scope of Web 2.0, concepts such as mashups and Web APIs are analyzed. 
Specifically for the concept of Web APIs, we make a report and an analysis of 
concrete APIs, as those of Amazon and EBay. 

The concepts of Semantic Web and Web 2.0 are presented a lot of times as 
competitive for the future of Web. Nevertheless, it becomes more and more obvious 
that these two concepts are complemental. 

In the scope of these diploma thesis, was developed an application which 
combines these two dominant technological tendencies. In particular, the application 
constitutes a framework  of searching books from Amazon and Half eBay with a 
personalised character. For the application, each user constitutes an autonomous 
entity. Consequently, the content of application is adapted depending on the profile of 
user each time. The implementation of application is supported exclusively in the 
ontology development, in the writing of rules (for the personalisation), in the creation 
of a mashup and in Web APIs. Finally, it is marked that the application is supported in 
a distributed 3-tier architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Semantic Web, knowledge representation, ontology, rules, SWRL, 
personalisation, Web 2.0, mashups, Web APIs, Amazon API, eBay API,                    
3-tier architecture     

 
 



5 
                                                                     

Αντί Προλόγου … 
 
 
 

Πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω και να αναλύω οτιδήποτε για τη διπλωµατική 
εργασία, νιώθω την ανάγκη και την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω θερµά 
κάποιους ανθρώπους, που βοήθησαν σηµαντικά στην εκπόνησή της. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τον κ.Θεόδωρο Παπαθεοδώρου για την εµπιστοσύνη, 
που µου έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, που είµαι µέλος του εργαστηρίου του. 
Θεωρώ τιµή µου τη συνεργασία µαζί του. Τόσο η επιστηµονική όσο και η ηθική του 
αρωγή ήταν και είναι καταλυτική για κάθε προσπάθεια µου. 

Πολλές ευχαριστίες, επίσης, οφείλω στους καθηγητές κ. Σπύρο Λυκοθανάση 
και κ. Λευτέρη Πολυχρονόπουλο, που πρόθυµα δέχθηκαν να αξιολογήσουν το 
περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. 

Συνεχίζω τις ευχαριστίες µου µε δύο πολλά υποσχόµενους επιστήµονες στο 
χώρο της Πληροφορικής, το ∆ηµήτρη Κουτσοµητρόπουλο και τον Τζανέτο Ποµόνη, 
που ο καθένας µε βοηθούσε µε διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντα ήταν και οι δύο εκεί 
να µε στηρίζουν και να µου δίνουν τις καλύτερες επιστηµονικές συµβουλές. Τους 
ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που µου αφιέρωσαν και την υποµονή που επέδειξαν. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πραγµατικά µέσα από τη καρδία µου την 
οικογένεια µου και όλους τους φίλους µου που µε την αγάπη τους και τη  στήριξή 
τους µου έδιναν δύναµη και κουράγιο.  

 
 
 
 

                                                              Πάτρα, 22 ∆εκέµβρη 2009 
                                                                                               Κατερίνα Καλού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
                                                                     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ......................................................................................6 

1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................................................................9 

2  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ....................................................................................13 

2.1  Τι είναι ο Σηµαντικός Ιστός ; ................................................................................... 14 

2.2  Αρχιτεκτονική και Τεχνολογίες................................................................................ 16 

2.3  Εξατοµίκευση στο Σηµαντικό Ιστό .......................................................................... 17 

3  ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ...................................................................................................23 

3.1  Τι είναι οντολογία; ................................................................................................... 23 

3.2  Είδη Οντολογιών ......................................................................................................25 

3.3  Η µορφή µιας οντολογίας και τα βασικά συστατικά της.......................................... 26 

3.4  Γιατί χρειαζόµαστε τις οντολογίες ; ......................................................................... 26 

3.5  Κριτήρια / Αρχές ∆ηµιουργίας Οντολογιών ............................................................ 27 

3.6  Εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης οντολογιών.................................................... 31 

3.7  Γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών ..................................................................... 36 

4  OWL & SWRL...................................................................................................41 

4.1  OWL (Web Ontology Language) ............................................................................. 41 

4.2  SWRL (Semantic Web Rule Language)................................................................... 57 

5   WEB 2.0..............................................................................................................64 

5.1  Web 2.0..................................................................................................................... 64 

5.2  Mashups.................................................................................................................... 70 

5.3  Web APIs.................................................................................................................. 75 

5.4  Amazon Web APIs .................................................................................................. 84 

5.5  eBay APIs............................................................................................................... 102 

6  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOOKS@HPCLAB............................................110 

6.1   Επισκόπηση τεχνολογιών...................................................................................... 110 

6.2   Αρχιτεκτονική 3-tier.............................................................................................. 115 

6.3   Επίπεδο ∆ιαχείρισης γνώσης της Εφαρµογής Books@HPClab............................ 118 

6.4   Επίπεδο Λογικής της Εφαρµογής Books@HPClab .............................................. 126 

6.5   Front-end Επίπεδο της Εφαρµογής Books@HPClab ............................................ 127 

7  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ....................................139 

 
 

 



7 
                                                                     

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
 

Εικόνα 2.1 : Οι τέσσερις εκδοχές της αρχιτεκτονικής του Σηµαντικού Ιστού 
Εικόνα 2.2 : Εξατοµίκευση στα επίπεδα του Σηµαντικού Ιστού 
Εικόνα 3.1 : H «πυραµίδα» των γλωσσών σήµανσης οντολογιών 
Εικόνα 4.1 : Οι υπογλώσσες της OWL  
Εικόνα 5.1 : Σχεδιαστική απεικόνιση του Web 2.0 
Εικόνα 5.2 : Η έννοια του mashup 
Εικόνα 5.3 : Η ανοδική τάση των mashups 
Εικόνα 5.4 : Κατανοµή των Web APIs 
Εικόνα 5.5 : Κατανοµή των mashups (τις τελευταίες 14 µέρες) 
Εικόνα 5.6 : Γενική κατανοµή των mashups 
Εικόνα 5.7 : Η ιεράρχηση των BrowseNodes της ECS 
Εικόνα 5.8 : Βήµατα για την επικύρωση ενός αιτήµατος 
Εικόνα 5.9 : ∆ιαδικασία επικύρωσης στα Amazon Web Services 
Εικόνα 5.10 : Τεχνολογίες του Shopping API 
Εικόνα 6.1 : Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική 3-επιπέδων 
Εικόνα 6.2 : Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για την εφαρµογή Books@HPClab 
Εικόνα 6.3 : Η οντολογία BookShop 
Εικόνα 6.4 : Σύνολα βιβλίων  
Εικόνα 6.5 : Σχεδιάγραµµα της επικοινωνίας µε τα Web APIs 
Εικόνα 6.6 : Φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων και προτιµήσεων του χρήστη  
Εικόνα 6.7 : Login φόρµα 
Εικόνα 6.8 : Φόρµα αναζήτησης βιβλίων 
Εικόνα 6.9 : Παρουσίαση των επιλεγµένων βιβλίων µετά την αναζήτηση και την 
εκτέλεση των κανόνων 
Εικόνα 6.10 : Προβολή των στοιχείων ενός βιβλίου 
Εικόνα 6.11 : Μεταβολή των προτιµήσεων του χρήστη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
                                                                     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 

Πίνακας 3.1 : Οι βασικές διαφορές πέντε βασικών µεθοδολογιών   ανάπτυξης 
οντολογιών  
Πίνακας 3.2 : Πίνακας σύγκρισης εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών 
Πίνακας 5.1 : Πρωτόκολλα και formats που χρησιµοποιούνται στα 10 πιο δηµοφιλή 
Web APIs 
Πίνακας 5.2 : Λειτουργίες για την Εύρεση Αντικειµένων 
Πίνακας 5.3 : Λειτουργίες για τον εντοπισµό πρόσθετων πληροφοριών για 
συγκεκριµένα αντικείµενα 
Πίνακας 5.4 :  Λειτουργίες «Καλάθι αγορών» 
Πίνακας 5.5 : Λειτουργίες για πληροφορίες πελατών 
Πίνακας 5.6 : Πληροφορίες για συγκεκριµένο πωλητή 
Πίνακας 5.7 : ∆ιάφορες Λειτουργίες 
Πίνακας 5.8 : Ανάλυση Μηνυµάτων Λάθους 
Πίνακας 5.9 : Παράµετρος Σελιδοποίησης για διάφορες λειτουργίες 
Πίνακας 5.10 : Όριο κλήσεων για διάφορες υπηρεσίες του eBay API 
Πίνακας 6.1 : Η κλάση Book 
Πίνακας 6.2 : Η κλάση Offer 
Πίνακας 6.3 : Η κλάση User 
Πίνακας 6.4 : Ιδιότητες αντικειµένων της οντολογίας BookShop 
Πίνακας 6.5 : Τα ResponseGroups που χρησιµοποιούνται σε κάθε request προς το 
Amazon API   



  Εισαγωγή 

 

 

9 
                                                                     

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί ένα µοναδικό και χωρίς προηγούµενο 

φαινόµενο επιτυχίας τόσο σε επίπεδο διαθέσιµης πληροφορίας όσο και σε αριθµό 
χρηστών. Για αυτό το λόγο έχει καταστεί η µεγαλύτερη πηγή πληροφορίας στις µέρες 
µας. Και η επιτυχία του αυτή συνεχίζει µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο να προστίθενται 
στον Ιστό 1 έως 2 exabytes καινούρια δεδοµένα. Είναι όµως αυτή η ίδια του η 
επιτυχία η οποία υποσκάπτει τα θεµέλια του: Η έλλειψη κοινής ορολογίας, 
οργάνωσης και σηµασιολογίας στα δεδοµένα που διακινούνται στον Ιστό δηµιουργεί 
πολύ µεγάλη δυσκολία στην ανταλλαγή και στην επεξεργασία των δεδοµένων. Ακόµη 
σηµαντικές αδυναµίες του σηµερινού Ιστού είναι ότι η πληροφορία που είναι 
διαθέσιµη δεν είναι κατανοητή από τους υπολογιστές αφού τα δικτυακά δεδοµένα 
είναι σχεδιασµένα για κατανόηση µόνο από ανθρώπους και σχεδόν όλα τα 
µεταδεδοµένα (HTML) που χαρακτηρίζουν σήµερα το περιεχόµενο του Παγκόσµιου 
Ιστού αναφέρονται σε πληροφορίες παρουσίασης (π.χ. µέγεθος και χρώµα 
γραµµατοσειράς) και σε διασυνδέσεις σε σχετικό περιεχόµενο. Παρά τις έντονες 
προσπάθειες για βελτίωση και αυτοµατοποίηση της συλλογής και της επεξεργασίας 
της πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, η πρόοδος που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα στον 
τοµέα αυτό είναι πολύ µικρή. 

Στο σηµείο αυτό έρχεται ο Σηµαντικός Ιστός, ο οποίος σύµφωνα µε τον Tim 
Berners Lee του W3C, εµπνευστή του διαδικτύου, θα αποτελέσει τη νέα γενιά του 
διαδικτύου. Ο Σηµαντικός Ιστός δεν είναι ένας ξεχωριστός ιστός αλλά επέκταση του 
σηµερινού Παγκόσµιου Ιστού, στον οποίο η πληροφορία είναι καλά καθορισµένη 
κάνοντας καλύτερη τη συνεργασία ανθρώπων και υπολογιστών. Ο Σηµαντικός Ιστός 
θα είναι ένα σύνολο από πηγές και συνδέσεις και οι υπολογιστές θα µπορούν να 
παράγουν συµπεράσµατα έχοντας πρόσβαση σε κατανοητή για αυτούς γνώση.  

Το µυστικό του Σηµαντικού Ιστού δεν είναι κάποιες προχωρηµένες τεχνικές 
Τεχνητής Νοηµοσύνης εφαρµοσµένες σε δίκτυα, αλλά τα µεταδεδοµένα τα οποία 
κάνουν σαφές το υπονοούµενο (“making explicit the implicit” Tim Berner Lee). Τα 
µεταδεδοµένα θα καταστήσουν τα δεδοµένα κατανοητά σε επίπεδο µηχανής ώστε να 
διευκολύνεται η επεξεργασία και η αναζήτηση τους, θα επιτρέψουν τη δηµιουργία 
κοινής ορολογίας, οργάνωσης και σηµασιολογίας στα δεδοµένα που διακινούνται 
στον Ιστό, στο βαθµό που είναι εφικτό, και θα προσδώσουν ευελιξία στη σύνθεση της 
σηµασιακής πληροφορίας και στη δηµιουργία νέας. 

Κεφάλαιο 

1 
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Ο Σηµαντικός Ιστός βασίζεται στις Οντολογίες. Μια Οντολογία είναι ένα 
σύνολο από δεδοµένα µε σηµασιακό περιεχόµενο. Μια Οντολογία αποτελείται από 
έννοιες (ή κλάσεις), που είναι οτιδήποτε µπορεί να ειπωθεί κάτι για αυτό, από 
σχέσεις, που αναπαριστούν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εννοιών από αξιώµατα, 
που περιγράφουν προτάσεις οι οποίες είναι πάντα αληθείς και από στιγµιότυπα που 
αναπαριστούν συγκεκριµένα στοιχεία. Μια Οντολογία έχει διττό ρόλο, από τη µία 
εξασφαλίζει ένα κοινό λεξιλόγιο και από την άλλη εξασφαλίζει µια κοινή κατανόηση 
του τοµέα γνώσης τον οποίο µοντελοποιεί. 

Ο Σηµαντικός Ιστός ως όραση της νέας γενιάς του Ιστού, στην οποία οι 
µηχανές γίνονται ικανές να αντιληφθούν τη σηµασία της πληροφορίας µε σκοπό την 
διαλειτουργικότητα και την καλύτερη υποστήριξη των ανθρώπων στην διεκπεραίωση 
ενεργειών, καλλιεργεί την ανάπτυξη «εξυπνότερων» εφαρµογών που θα ανακτούν, θα 
επεξεργάζονται και θα παρουσιάζουν την πληροφορία µε εµπλουτισµένους τρόπους. 
Σε αυτή τη λογική, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξατοµίκευση, ένας όρος που 
έχει ήδη χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εφαρµογών του World Wide Web και έρχεται 
τώρα να αναδειχθεί και να βελτιωθεί µε την ανάπτυξη του Σηµαντικού Ιστού. 
Φέρνοντας τις ανάγκες των χρηστών στο κέντρο των διαδικασιών αλληλεπίδρασης, 
τα εξατοµικευµένα συστήµατα ξεπερνούν το παράδειγµα του «ένα-µέγεθος-ταιριάζει-
σε όλα» και παρέχουν ατοµικά βελτιστοποιηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα και 
πληροφορίες. Πολλές ερευνητικές οµάδες έχουν εστιάσει την προσοχή τους τόσο 
στην προσαρµογή τεχνικών εξατοµίκευσης του WWW στο Σηµαντικό Ιστό, όσο και 
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ίδιου του Σηµαντικού Ιστού (όπως εξαγωγή 
συµπερασµών-reasoning, κανόνες) για το σκοπό αυτό.  

Εκτός από το Σηµαντικό Ιστό, ο όρος Web 2.0 έρχεται επίσης να προστεθεί 
στην εξελικτική προσπάθεια βελτίωσης του Παγκόσµιου Ιστού. Ο όρος Web 2.0  
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού η οποία 
βασίζεται στην όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου να 
µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Μιλάµε για µία δυναµική 
διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς 
εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων. Οι κυριότερες 
εφαρµογές του Web 2.0 περιλαµβάνουν τις εξής blogs (ιστολόγια), wikis, mashups, 
web services, RSS feeds, social networking εφαρµογές, podcasts, Peer-to-peer 
networking, tagging κτλ. 

Τελευταία τάση αποτελούν τα mashups και τα web services. Το mashup είναι 
ένας συνδυασµός δύο ή περισσότερων υπηρεσιών σε µία εφαρµογή, χρησιµοποιώντας 
ένα API (Application Programming Interface) ως ‘κόλλα’,  Συνδυάζει ανόµοιες 
υπηρεσίες, και έτσι εντελώς νέες ευκαιρίες αναδύονται. Ξαφνικά, ορδές εθελοντών 
προγραµµατιστών συνδυάζουν και αναµιγνύουν δεδοµένα και υπηρεσίες άσχετων, ή 
ακόµα και ανταγωνιστικών sites. Οι προγραµµατιστές συνδυάζουν στοιχεία από 
διαφορετικές ιστοσελίδες για να δηµιουργήσουν mashup sites µε εντελώς νέες 
δυνατότητες. Το αποτέλεσµα είναι εξολοκλήρου νέες προτάσεις και ευκαιρίες που 
ονοµάζονται mashup. Τα mashup sites σήµερα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό 
οφείλεται µερικώς και στους χάρτες του Google. Τα mashup sites, συνήθως 
χρησιµοποιούν τα δεδοµένα χωρίς να ρωτήσουν πρώτα και µετά παρουσιάζονται µε 
απρόσµενους τρόπους.  Αναφέρονται σε ένα νέο τύπο web, που µπορεί να εξελίξει 
τον τρόπο των εφαρµογών και των υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήµερα. 

Από την άλλη, τα web services είναι προγράµµατα λογισµικού που καθιστούν 
δυνατή την επικοινωνία αποµακρυσµένων εφαρµογών µέσω XML µηνυµάτων. Ένα 
πρόγραµµα στέλνει ένα αίτηµα (request ) σε ένα αποµακρυσµένο Web service, το 
οποίο περιέχει ένα XML µήνυµα και (προαιρετικά) λαµβάνει µια απάντηση 
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(response). Συνήθως, οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) “υλοποιούνται” µε 
τη χρήση Web APIs, αυτά θα χρησιµοποιηθούν και στην ανάπτυξη της εφαρµογής. 
Τέλος, όπως, αναφέρθηκε και παραπάνω, τα web services αποτελούν την κύρια 
τεχνολογία για την ανάπτυξη mashup εφαρµογών.  

  
 
1.1 Αντικείµενο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της χρησιµότητας 

και των πλεονεκτηµάτων, που δίνουν όλες οι παραπάνω τεχνολογίες αιχµής, 
αναπτύσσοντας µία εφαρµογή που θα τις συνδυάζει όλες. Πιο συγκεκριµένα, ο 
βασικότερος στόχος της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η δηµιουργία µιας 
∆ικτυακής Πύλης, η οποία θα κάνει χρήση των πλεονεκτηµάτων όλων των 
τεχνολογιών του Web 2.0 και των Οντολογιών. Πιο συγκεκριµένα, το αντικείµενο 
αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας ∆ικτυακής Πύλης βασισµένη 
στο Σηµαντικό Ιστό (Semantic Web) και στις Οντολογίες, η οποία θα προσφέρει 
στους χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης βιβλίων. Κάθε χρήστης 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του και τις προσωπικές του προτιµήσεις θα 
πληροφορείται για τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Για παράδειγµα, αν 
κάποιος χρήστης της ∆ικτυακής Πύλης ενδιαφέρεται κυρίως για βιβλία των οποίων 
το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται µε την πληροφορική, το περιεχόµενο της Πύλης 
θα προσαρµόζεται και θα επικεντρώνεται στην προβολή τέτοιου είδους βιβλίων. 
Τέλος, ο χρήστης θα πληροφορείται σχετικά µε τις τιµές των βιβλίων από on-line 
ηλεκτρονικές αγορές του ∆ιαδικτύου και παράλληλα θα µπορεί να µεταβεί στις 
ανάλογες ιστοσελίδες των αγορών αυτών, στις οποίες πραγµατοποιούνται 
αγοραπωλησίες τέτοιων αντικειµένων, όπως για παράδειγµα το Amazon και το eBay.  

Το περιεχόµενο, τόσο τα βιβλία όσο κυρίως τα µεταδεδοµένα των βιβλίων, 
που θα προβάλλεται από τη ∆ικτυακή Πύλη, αποτελεί µία συλλογή δεδοµένων από 
πολλές και διάφορες πηγές του ∆ιαδικτύου. Ουσιαστικά, θα δηµιουργηθεί ένα 
Mashup, εφαρµογή που ανήκει στις τεχνολογίες του Web 2.0 όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω και συγχωνεύει ετερογενείς πηγές. Ο πυρήνας της διπλωµατικής θα είναι η 
ανάπτυξη οντολογιών, δεδοµένου ότι οι Οντολογίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
Σηµαντικού Ιστού και γενικότερα της διαχείρισης δοµηµένης πληροφορίας σε 
αποκεντρωµένα συστήµατα. Συνεπώς, η ∆ιαδικτυακή Πύλη δεν θα αλληλεπιδρά µε 
µία Βάση ∆εδοµένων, όπως είναι σύνηθες µέχρι σήµερα, αλλά θα προβάλλει 
περιεχόµενο το οποίο θα ανακτά από Οντολογίες. Επίσης, η εξατοµίκευση του κάθε 
χρήστη της Πύλης θα υλοποιηθεί µε τη χρήση κανόνων που θα επιδρούν στη 
σχεδιασµένη οντολογία. 

Συνοπτικά, η διπλωµατική στοχεύει σε µια ∆ιαδικτυακή Πύλη που θα 
παρουσιάζει ευελιξία στον καθορισµό ατοµικών προφίλ, στο περιεχόµενο της και 
στον τρόπο που το περιεχόµενο οργανώνεται και στις δυνατότητες αναζήτησης. Πέρα 
όµως από την προσαρµοστικότητα στις ανάγκες των χρηστών, η εφαρµογή 
τεχνολογιών του σηµαντικού ιστού θα κάνει την πληροφορία της ∆ικτυακής Πύλης 
περισσότερο επαναχρησιµοποιήσιµη και πιο αποτελεσµατικά διαµοιραζόµενη.  
 
 
1.2 ∆οµή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 
Το υπόλοιπο της διπλωµατικής εργασίας είναι οργανωµένο ως ακολούθως : 
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Στο Κεφάλαιο 2 της εργασίας γίνεται µία  συνοπτική και περιεκτική αναφορά 
στο όραµα και τις βασικές αρχές του Σηµαντικού Ιστού καθώς και στην 
αρχιτεκτονική του. Επίσης, αναδεικνύεται η χρησιµότητα και τα οφέλη του της 
εξατοµίκευσης  µε την παρουσίαση βασικών τεχνικών που ήδη έχουν µελετηθεί στα 
πλαίσια του Σηµαντικού Ιστού. 

Αντικείµενο του Κεφαλαίου 3 αποτελούν οι οντολογίες και η αναπαράσταση 
γνώσης που επιτυγχάνεται µέσα από αυτές. Γίνεται µία σύντοµη αναφορά στους 
ορισµούς της οντολογίας που υιοθετούνται στη διπλωµατική εργασία. Στη συνέχεια, 
αναλύονται συνοπτικά τα είδη οντολογιών και οι λόγοι της χρησιµότητας των 
οντολογιών. Το Κεφάλαιο συνεχίζει µε τη διατύπωση των βασικών αρχών ανάπτυξης 
µιας οντολογίας και την παρουσίαση των κύριων εργαλείων ανάπτυξης και 
επεξεργασίας οντολογιών. Τέλος, το Κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται µε µία 
παρουσίαση και συγκριτική µελέτη των βασικότερων γλωσσών αναπαράστασης 
οντολογιών.   

Μετά την σύντοµη επισκόπηση των κυριότερων γλωσσών που έχουν προταθεί 
για την αναπαράσταση οντολογιών σε µηχανικά αναγνώσιµη µορφή, το Κεφάλαιο 4 
εστιάζει στην OWL και στην SWRL. Για την OWL επισηµαίνονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της και η διαστρωµάτωσή της, και παρουσιάζεται η πιο πρόσφατη 
προδιαγραφή της OWL 2. Μετά την αναλυτική παρουσίαση της OWL το Κεφάλαιο 
συνεχίζει µε την παρουσίαση της αναγκαιότητας της χρήσης των κανόνων σε 
οντολογίες και παραθέτει µία σύντοµη αλλά εµπεριστατωµένη παρουσίαση της 
επέκτασης της OWL για κανόνες, της SWRL.  

Η διπλωµατική εργασία συνεχίζεται µε το Κεφάλαιο 5 το οποίο µυεί τον 
αναγνώστη στον όρο του Web 2.0 και τις τεχνολογίες του. Παρατίθενται ορισµοί 
αλλά και κριτικές για τον όρο αυτό, σύντοµη αναφορά στις εφαρµογές και στις 
τεχνολογίες του όρου. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου, αναδεικνύονται δύο από τις 
σηµαντικότερες εφαρµογές του Web 2.0, τα mashups και τα web services-web APIs. 
Ειδικότερη αναφορά γίνεται στα Web APIs που παρέχονται από τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες της Amazon και του eBay.  

Στο Κεφάλαιο 6, γίνεται παρουσίαση της πιλοτικής εφαρµογής που 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, εστιάζοντας στις 
τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν και στη λειτουργικότητά της.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 δίνονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε 
µετά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας και τυχόν µελλοντικές επεκτάσεις. 
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2  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 
 
 

Η ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού ή World Wide Web έγινε µε στόχο να 
δηµιουργηθεί ένα πλέγµα πληροφοριών για τους ανθρώπους. Πράγµατι, οι σελίδες 
του Web απευθύνονται αποκλειστικά και µόνο στους ανθρώπους, µε την έννοια ότι η 
πληροφορία που περιέχουν είναι αναγνώσιµη και κατανοητή µόνον από αυτούς. 

Ο Ιστός «ανακαλύφθηκε» από τον Tim Berners-Lee, έναν φυσικό που 
εργαζόταν στο Κέντρο Πυρηνικών Μελετών και Ερευνών, CERN. Το αρχικό όραµα 
για τον Ιστό ήταν πιο φιλόδοξο από την πραγµατικότητα του υπάρχοντος Ιστού [51] : 
 

 «… ένας από τους στόχους του Ιστού ήταν η απάντηση στην ερώτηση, αν η  
αλληλεπίδραση µεταξύ του ατόµου και του υπερκειµένου µπορούσε να είναι 
τόσο διαισθητική ώστε ο ανταγωνισµός από µηχανή χώρος πληροφοριών να 
έδινε µία ακριβή αναπαράσταση της κατάστασης των σκέψεων των 
ανθρώπων, τις αλληλεπιδράσεις και των µοντέλων εργασίας. Τότε η µηχανική 
ανάλυση θα µπορούσε να γίνει ένα πολύ ισχυρό διοικητικό εργαλείο, 
παρακολουθώντας τα µοντέλα της εργασίας µας και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία µας από τα συνήθη προβλήµατα που περιστοιχίζουν τη διοίκηση 
των µεγάλων οργανισµών » 

 
Οι µηχανές αναζήτησης προσπαθούν να αυτοµατοποιήσουν, σε ένα βαθµό, τη 

διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών στο Web. Όµως, και αυτές λειτουργούν µε 
ορισµένες παραδοχές, όπως :  

• Οι αναζητήσεις γίνονται από ανθρώπους. 
• Τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων απευθύνονται σε ανθρώπους. 
• ∆εν υπάρχει τυποποίηση όσον αφορά τις έννοιες και τον τρόπο που αυτές 

εκφράζονται. Για παράδειγµα, η λέξη «όχηµα» µπορεί να έχει 
κυριολεκτική και µεταφορική σηµασία (π.χ. όχηµα για την εισαγωγή στο 
Χρηµατιστήριο). 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω είναι ότι στον τοµέα της 
επεξεργασίας και ερµηνείας των επιστρεφόµενων πληροφοριών η αυτόµατη µηχανική 
υποστήριξη είναι περιορισµένη και εποµένως τη λειτουργία αυτή πρέπει να 

Κεφάλαιο 

2 
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επιτελέσει ο άνθρωπος-χρήστης. Αυτό έχει ως επακόλουθο κόστος σε χρόνο και 
κόπο, δυσχρηστία και περιορισµό του εξεταζόµενου µεγέθους εισερχοµένων 
πληροφοριών στα ανθρώπινα µέτρα.  

Για να αρθούν αυτοί οι περιορισµοί, το W3C (World Wide Web Consortium), 
η κοινοπραξία που εξελίσσει τα πρότυπα του Web, στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης 
δράσης,  αναπτύσσει τη λογική του Σηµαντικού Ιστού ή Semantic Web. Ο Σηµαντικός 
Ιστός θα επιτρέψει στην πληροφορία να είναι κατανοητή και από υπολογιστές, 
καθιστώντας τους ικανούς να αυτοµατοποιήσουν σε µεγάλο βαθµό την επεξεργασία 
της πληροφορίας που υπάρχει στο Web. Έτσι, από µία σελίδα Web, οι άνθρωποι 
µπορούν να διαβάσουν την πληροφορία που περιέχει, αλλά και οι υπολογιστές να 
κατανοήσουν σηµαντικό τµήµα του περιεχόµενού της και να προβούν σε 
συγκεκριµένες ενέργειες που έχει ορίσει ο χρήστης.  
 
 

2.1  Τι είναι ο Σηµαντικός Ιστός ; 
 
Ο Σηµαντικός Ιστός είναι µία προσπάθεια να γίνουν οι πόροι του Παγκόσµιου 

Ιστού προσιτοί σε αυτοµατοποιηµένες διεργασίες προσθέτοντας πληροφορίες που 
επεξηγούν ή ορίζουν το περιεχόµενό τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σηµαντικός Ιστός θα 
αποτελέσει ένα παγκόσµιο µέσο για ανταλλαγή πληροφοριών. Η λέξη «Σηµασιολογία» 
έχει ρίζα τις ελληνικές λέξεις «σηµάδι», «σηµαίνω» και «σηµαντικός» και σήµερα 
αναφέρεται στο νόηµα συχνά σε επίπεδο γλώσσας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο 
Σηµαντικός Ιστός αποτελεί το µεγαλύτερο σε παγκόσµιο επίπεδο έργο έξυπνης 
ενσωµάτωσης συστηµάτων ώστε να συνεργάζονται δια-λειτουργικά. Ο εµπνευστής του 
Παγκόσµιου Ιστού υπήρξε δηµιουργός και καθοδηγητής και του Σηµαντικού Ιστού, 
ορίζοντας το Σηµαντικό Ιστό ως εξής [48] : 
 

«Ο Σηµαντικός Ιστός δεν είναι ξεχωριστός Ιστός, αλλά µία επέκταση του 
Παγκόσµιου Ιστού όπου η πληροφορία έχει καλά καθορισµένο νόηµα, 
καθιστώντας τη συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών πιο 
αποτελεσµατική.»    

 
Ένα άλλο σηµαντικό µέλος του W3C, ο Daniel Dardailler, ερµηνεύει τον όρο 

Semantic Web σε συνέντευξή του [49] ως εξής :  
 

«Η λέξη “semantics” έχει λίγο-πολύ διαφορετική σηµασία στα διάφορα 
επιστηµονικά και τεχνικά πεδία. Στην έκφραση Semantic Web χρησιµοποιείται 
για να προσδιορίσει ένα World Wide Web όπου η δοµή της πληροφορίας 
µεταδίδει και τη σηµασία της. Αντίθετα, στον σηµερινό Web, η πλειοψηφία του 
περιεχοµένου έχει δοµηθεί έτσι ώστε να δείχνει ωραία, για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
Ο Semantic Web είναι µία επέκταση του σηµερινού Web, η οποία θα µας 
επιτρέπει να βρίσκουµε, να διαµοιραζόµαστε και να συνδυάζουµε την 
πληροφορία πιο εύκολα. Είναι σχεδιασµένος να αποτελεί ένα καθολικό µέσο για 
την ανταλλαγή δεδοµένων και επιτρέπει τον ορισµό και την 
επαναχρησιµοποίηση λεξικολογικών όρων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
κοινότητα χρηστών. Έτσι, καθίσταται περισσότερο cost-effective η καταγραφή 
και η διαµοίραση της γνώσης µε άλλους. » 
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Όπως, αναφέρθηκε και παραπάνω στον ορισµό του Tim-Berners Lee, ο 
Σηµαντικός Ιστός [50] δεν αποτελεί κάτι εντελώς νέο, αλλά µια επέκταση του 
υπάρχοντος διαδικτύου, στην οποία η πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη 
ορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή όχι µόνο από τους ανθρώπους 
αλλά και από τα προγράµµατα-πράκτορες, ενισχύοντας έτσι τη διαλειτουργικότητα 
της επεξεργασίας των πληροφοριών µεταξύ των πρακτόρων αλλά και διευκολύνοντας 
τη λειτουργικότητα της χρήσης του διαδικτύου από τους ανθρώπους µε τη βοήθεια 
των πρακτόρων. Ο Σηµαντικός Ιστός βασίζεται στην ιδέα της οργάνωσης και 
διασύνδεσης της πληροφορίας που υπάρχει στο διαδίκτυο, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πιο αποτελεσµατικά για την ανακάλυψη, αυτοµατοποίηση, 
οµαδοποίηση και επαναχρησιµοποίηση της από διαφορετικές µεταξύ τους 
διαδικτυακές εφαρµογές.  

Ο Σηµαντικό Ιστός φιλοδοξεί να παρέχει στο µέλλον την υποδοµή που 
απαιτείται για τη δηµιουργία και την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών από 
ένα πλήθος διαδικτυακών εφαρµογών που θα περιλαµβάνουν, εκτός από τις απλές 
ιστοσελίδες του διαδικτύου, τις εταιρικές βάσεις δεδοµένων, τις διαδικτυακές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τους πράκτορες, ακόµη και τις οικιακές συσκευές. Με το 
νέο αυτό τρόπο οργάνωσης των δεδοµένων, οι ευφυείς λογισµικοί πράκτορες που 
µετά από αίτηση κάποιου χρήστη αναζητούν πληροφορίες ή παρεχόµενες υπηρεσίες 
στο διαδίκτυο, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν καλύτερα τα δεδοµένα που 
συλλέγουν. Έτσι αυτά θα ανταποκρίνονται πραγµατικά στις ανάγκες του χρήστη και 
θα παρουσιάζονται µε κατανοητή µορφή. Το όραµα του Σηµαντικού Ιστού συνεχώς 
ενδυναµώνεται µε τη γέννηση µιας νέας γενιάς τεχνολογιών και εργαλείων. 
Συγκεκριµένα, δηµιουργούνται νέες γλώσσες, όπως οι XML , RDF, OWL, που 
αναπαριστούν την πληροφορία σε µορφή εύκολα κατανοητή και επεξεργάσιµη από 
τους πράκτορες. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Σηµαντικός Ιστός δεν είναι 
ακόµα υπαρκτός, αλλά ότι υπάρχει µια εξαιρετικά σηµαντική κινητικότητα 
ερευνητών και εταιριών οι οποίες αναπτύσσουν τις συγκεκριµένες τεχνολογίες καθώς 
και κάποιες (όχι ακόµα αρκετές) εφαρµογές οι οποίες βασίζονται πάνω στις 
τεχνολογίες αυτές. Παρόλα αυτά το όραµα του Σηµαντικού Ιστού ίσως να µην είναι 
και τόσο µακρινό αν γίνει ένας παραλληλισµός µε τη διάδοση του ίδιου του 
διαδικτύου. Το 1989, όταν δηλαδή το διαδίκτυο έκανε τα πρώτα βήµατα για την 
παγκόσµια καθιέρωσή του, η ανακάλυψη και ανάκτηση πληροφοριών από 
αποµακρυσµένα συστήµατα ήταν κάτι που µόνο ένας ειδικός µπορούσε να κάνει. Το 
διαδίκτυο ως τεχνολογικό υπόβαθρο υπήρχε και θεωρητικά έδινε δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτά τα συστήµατα. Υπήρχαν όµως σηµαντικά προβλήµατα 
ευχρηστίας εξαιτίας των διαφορετικών πρωτοκόλλων πρόσβασης, ακόµη και µέσα 
στο ίδιο σύστηµα. 

Με την ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) η διασύνδεση των 
διαφόρων πηγών πληροφοριών έγινε πολύ εύκολη υπόθεση, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη ποια πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται. Η ανάπτυξη των διασυνδέσεων ιστού  
είναι προσανατολισµένη προς τον άνθρωπο-χρήστη. Ακόµη και αν οι πληροφορίες 
αυτές αντλούνται από µια καλά οργανωµένη βάση δεδοµένων, η δοµή αυτή δεν είναι 
ευδιάκριτη για ένα λογισµικό πράκτορα που αναζητά στοιχεία, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι εύκολη η αυτοµατοποίηση κάποιων χρονοβόρων και επίπονων εργασιών στο 
διαδίκτυο από προγράµµατα-πράκτορες. 
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2.2  Αρχιτεκτονική και Τεχνολογίες   
 
Για να επιτευχθεί αυτή η εξέλιξη, ο Σηµαντικός Ιστός είναι οργανωµένος σε 

µία σειρά επιπέδων. Τα επίπεδα αυτά δεν ανταποκρίνονται αυστηρά στην έννοια της 
αρχιτεκτονικής λογισµικού, αλλά αποτελούν περισσότερο τεχνολογικά επίπεδα 
λειτουργικότητας. Η Εικόνα παρουσιάζει τις τέσσερις διαφορετικές εκδοχές της 
διαστρωµάτωσης των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται η εξέλιξη του Σηµαντικού 
Ιστού, όπως προκύπτουν µε την εξέλιξη του όρου του Σηµαντικού Ιστού  από την 
πρώτη του εµφάνιση[52] : 

 

 
Εικόνα 2.1 : Οι τέσσερις εκδοχές της αρχιτεκτονικής του Σηµαντικού Ιστού 

 
Η ανάπτυξη του Σηµαντικού Ιστού ακολουθεί ένα ιεραρχικό σύστηµα 

επιπέδων όπου το καθένα βρίσκεται πάνω από ένα άλλο, επεκτείνοντάς το. Κάθε 
επίπεδο αφορά έναν περιορισµένο τοµέα του συνόλου των δραστηριοτήτων του 
Σηµαντικού Ιστού, καθιστώντας έτσι παραγωγική τη συνεργασία ανάµεσα στις 
εκάστοτε επιστηµονικές οµάδες. Αν ο Σηµαντικός Ιστός δεν ακολουθούσε αυτή την 
αρχιτεκτονική και αντιµετωπιζόταν ως ένα ενιαίο και ευρύ ερευνητικό πεδίο, θα ήταν 
πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλές αποκλίσεις ανάµεσα στις απόψεις των επιστηµόνων 
που συµµετέχουν στην προσπάθεια δηµιουργίας των απαραίτητων προτύπων. 

Στην αρχιτεκτονική επιπέδων του σηµαντικού ιστού ακολουθούνται δύο 
βασικές αρχές  : 

� Συµβατότητα προς τα κατώτερα επίπεδα. Οι πράκτορες και οι 
διαδικτυακές εφαρµογές που αντιλαµβάνονται πλήρως ένα επίπεδο θα 
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πρέπει να είναι αυτοµάτως σε θέση να χρησιµοποιήσουν και τις 
πληροφορίες των κατώτερων επιπέδων. 

� Αποσπασµατική κατανόηση των ανώτερων επιπέδων. Οι πράκτορες που 
αντιλαµβάνονται πλήρως ένα επίπεδο θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
να χρησιµοποιήσουν κάποιο µέρος από τις πληροφορίες των ανώτερων 
επιπέδων. 

∆εν θα αναλυθούν όλες οι εκδοχές της αρχιτεκτονικής του Σηµαντικού Ιστού, 
παρά µόνον η αρχική, που είναι και η πιο βασική.  

Όπως φαίνεται ο Σηµαντικός Ιστός θεµελιώνεται πάνω στην ήδη υπάρχουσα 
υποδοµή του Ιστού :  στο πρωτόκολλο HTTP για τη µεταφορά, στα URIs για την 
ονοµατολογία, στην κωδικοποίηση Unicode για καθολική προσπέλαση και στην 
XML ως κοινή συντακτική µορφή. Το πρότυπο XML (eXtensible Markup Language 
– Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης) επιτρέπει την αναπαράσταση δοµηµένων 
εγγράφων µε τη χρήση λεξιλογίων που ορίζονται από τους χρήστες και αποτελεί 
κατάλληλη λύση για διακίνηση εγγράφων στο χώρο του διαδικτύου. Πάνω στις 
τεχνολογίες αυτές ο Σηµαντικός Ιστός προσθέτει συνολικά πέντε επίπεδα, ορισµένα 
από τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί : 

� Μία κοινή αναπαράσταση για ηµιδοµηµένα δεδοµένα και µεταδεδοµένα, 
το RDF. 

� Μία κοινή αναπαράσταση για τις οντολογίες, που επιτρέπουν στους όρους 
που χρησιµοποιούνται στο επίπεδο δεδοµένων να ορίζονται και να 
συσχετίζονται µεταξύ τους (RDFS, DAML+OIL, OWL όπως θα 
αναλυθούν και παρακάτω). 

� Το επίπεδο της λογικής (logic), που παρέχει το υπόβαθρο για τη 
δυνατότητα αυτοµατοποιηµένου συλλογισµού και συµπερασµών βάσει 
των πληροφοριών που δοµούνται σε µία οντολογία. Το επίπεδο αυτό 
επιπλέον καθιστά δυνατή και ισχυροποιείται από τη χρήση τυπικών 
κανόνων, βάσει των οποίων γίνεται εφικτή η (ψευδο-)νοήµονα διαδικασία 
λήψης, αποφάσεων από τις υπολογιστικές µηχανές. 

� Το επίπεδο της απόδειξης (proof), ώστε τα αποτελέσµατα που 
συµπεραίνονται από δεδοµένα στο Σηµαντικό Ιστό να µπορούν να 
οδηγήσουν πίσω στις υποθέσεις που τα προκάλεσαν. 

� Το επίπεδο της εµπιστοσύνης (trust), όπου σε συνδυασµό µε την 
τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών (digital signatures), θα εξασφαλίζει 
το βαθµό στον οποίο οι πληροφορίες που διακινούνται, επεξεργάζονται 
και συµπεραίνονται στο Σηµαντικό Ιστό είναι αξιόπιστες, µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο (για παράδειγµα, στην επικοινωνία µεταξύ 
πρακτόρων). 

    
 
 

2.3  Εξατοµίκευση στο Σηµαντικό Ιστό  
 
Ψάχνοντας την έννοια της λέξης «εξατοµίκευση» σε µια δηµοφιλή µηχανή 

αναζήτησης, βρίσκει κανείς είκοσι τρεις διαφορετικές απαντήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ακόλουθων :  

� «η διαδικασία ταιριάσµατος ταξινοµηµένου περιεχοµένου µε διαφορετικούς 
τελικούς - χρήστες βασισµένου σε επιχειρησιακούς κανόνες… κατόπιν 
αιτήµατος σελίδων σε ένα Web server »,  
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� «χρησιµοποιώντας συνεχώς προσαρµοσµένα προφίλ χρήστη µε στόχο το 
συνδυασµό περιεχοµένου ή υπηρεσιών σε  άτοµα»,  

� και επίσης «προσαρµογή σε πραγµατικό χρόνο ιστοσελίδων βάση γνωστών 
προτιµήσεων ενός συγκεκριµένου πελάτη, όπως  προηγούµενες αγορές». 

Λίγο πιο γενικά [53], η εξατοµίκευση είναι µια διαδικασία από την οποία είναι 
δυνατό να δοθεί στο χρήστη η βέλτιστη υποστήριξη στην πρόσβαση, την ανάκτηση, 
και την αποθήκευση πληροφοριών, όπου οι λύσεις δοµούνται έτσι ώστε να 
εναρµονίζονται µε τις προτιµήσεις, τα χαρακτηριστικά και το γούστο του ατόµου. Οι 
µεµονωµένες απαιτήσεις από το χρήστη είναι να ληφθούν υπόψη σε διαφορετικές 
διαστάσεις όπως ο τρέχον στόχος, ο στόχος του χρήστη, το πλαίσιο στο οποίο ο 
χρήστης ζητά πληροφορίες, προηγούµενα αιτήµατα πληροφοριών ή αλληλεπιδράσεις, 
η διαδικασία εργασίας στην οποία αυτός/ή περιλαµβάνεται, το επίπεδο 
πραγµατογνωµοσύνης, η συσκευή που αυτός/αυτή χρησιµοποιεί για την προβολή 
πληροφοριών, το εύρος ζώνης και η διαθεσιµότητα του καναλιού επικοινωνίας, οι 
δυνατότητες (ανικανότητες ή αναπηρίες) του χρήστη, οι χρονικοί περιορισµοί 
του/της, και πολλές, πολύ περισσότερες. ∆ιαφορετικές ερευνητικές µέθοδοι έχουν 
συµβάλει για την εξερεύνηση τεχνικών εξατοµίκευσης και την αξιολόγηση της 
χρησιµότητά τους σε διάφορους τοµείς εφαρµογής. Για παράδειγµα, η έρευνα 
υπερκειµένων έχει µελετήσει την εξατοµίκευση στο τοµέα των αποκαλούµενων 
προσαρµοστικών συστηµάτων υπερκειµένων (Adaptive Hypertext Systems), το 
συνεργατικό φιλτράρισµα γνωστό και ως collaborative filtering έχει ερευνήσει 
recommender systems, συστήµατα παροχής προτάσεων, η τεχνητή νοηµοσύνη 
χρησιµοποιείται ευρύτερα για τη οµαδοποίηση των δεδοµένων του διαδικτύου, των 
δεδοµένων χρήσης και των δεδοµένων χρήστη, ενώ ο συλλογισµός (reasoning) και η 
διαχείριση αβεβαιότητας (uncertainty management) υιοθετήθηκαν για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων ως προς την κατάλληλη συµπεριφορά συστηµάτων. 

Παρότι πολλές προσπάθειες έγιναν για να εφαρµοστούν τεχνικές 
εξατοµίκευσης στον Παγκόσµιο Ιστό ως µια φυσική προέκταση της έρευνας στο 
υπερκείµενο και τα υπερµέσα, εντούτοις ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί έναν χώρο 
πληροφοριών σχεδιασµένων να απευθύνονται από ανθρώπους σε ανθρώπους, ενώ η 
εξατοµίκευση απαιτεί συστήµατα λογισµικού – µηχανές, να λαµβάνουν µέρος και να 
βοηθάνε στη διαδικασία. Τέτοιου είδους συστήµατα χρειάζονται για να εκφράζεται η 
γνώση σε µορφή που να είναι κατανοητή και ερµηνεύσιµη από µηχανές, το οποίο δεν 
είναι διαθέσιµο στον απλό Παγκόσµιο Ιστό. 

Η ανάπτυξη γλωσσών για την περιγραφή επεξεργάσιµης από µηχανές 
πληροφορίας είναι χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας του Σηµαντικού Ιστού 
(Semantic Web) όπως την καθόρισε ο Tim Berners-Lee από το 1998, όπως έχει 
σηµειωθεί και παραπάνω. Επάνω σε αυτό το επίπεδο γνώσης, η χρήση µηχανισµών 
εξαγωγής συµπερασµάτων αποτελεί βασικό µέσο για την πραγµατοποίηση πλοήγησης 
που θα λαµβάνει υπόψη το περιεχόµενο και θα παράγει ένα αποτέλεσµα που θα 
βρίσκεται πιο κοντά στις επιθυµίες του χρήστη και τον τρόπο σκέψης του. Αυτός 
είναι ο λόγος που ο Σηµαντικός Ιστός αποτελεί το καταλληλότερο περιβάλλον για την 
πραγµάτωση της εξατοµίκευσης. Με άλλα λόγια, ο Σηµαντικός Ιστός είναι από τη 
φύση του στενά συνδεδεµένος µε την ιδέα της εξατοµίκευσης και εποµένως 
οποιαδήποτε εργασία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις νέες σηµασιακές δυνατότητες 
επικοινωνίας αναπόφευκτα αποτελεί µέρος της έρευνας προς την εξατοµίκευση του 
Παγκόσµιου Ιστού και των υπηρεσιών του, άλλοτε σε µικρότερο και άλλοτε σε 
µεγαλύτερο βαθµό. Η εξατοµίκευση αρχίζει να αποδίδει από το επίπεδο της 
οντολογίας αλλά πολύ περισσότερο στα επόµενα επίπεδα της λογικής και της 
τεκµηρίωσης, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα : 
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Εικόνα 2.2 : Εξατοµίκευση στα επίπεδα του Σηµαντικού Ιστού 

 
Η οµάδα εργασίας Α3 του δικτύου REWERSE [54] εστίασε την εργασία της 

σε τρείς βασικούς άξονες, τη θεµελιώδη έρευνα για την εξατοµίκευση και την 
προσαρµογή στο Σηµαντικό Ιστό, την ανάπτυξη της λειτουργικότητας εξατοµίκευσης 
σε συστήµατα και πρωτότυπα, και την ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου 
πληροφοριακού συστήµατος για το Σηµαντικό Ιστό. Επιπρόσθετα, έρευνα σε 
συγκεκριµένες τεχνικές εξατοµίκευσης έχει αποφέρει βαθιά γνώση στο πώς να 
µετασχηµατίζονται υπάρχουσες τεχνικές εξατοµίκευσης από το WWW στο 
Σηµαντικό Ιστό, ή να υιοθετούνται νέες τεχνικές για το Σηµαντικό Ιστό. Ειδικότερα, 
η οµάδα εργασίας A3 εστίασε σε τεχνικές εξατοµίκευσης που βασίζονται σε 
συλλογισµό πάνω σε ενέργειες, µετασχηµατισµό και υιοθέτηση τεχνικών 
προσαρµοστικών υπερµέσων, και σε user modeling βασισµένο σε κανόνες. Στη 
συνέχεια, θα γίνει µία προσπάθεια µίας σύντοµης και συνοπτικής περιγραφής αυτών 
των τριών τεχνικών. 
 
 
2.3.1 Συλλογισµός σε Ενέργειες 
 

Η ιδέα της αξιοποίησης τεχνικών συλλογισµού [55] για την προσαρµογή 
προέρχεται από την παρατήρηση ότι σε πολλά (Σηµαντικός Ιστός) πεδία εφαρµογής ο 
στόχος του χρήστη και η αλληλεπίδραση που εµφανίζεται µε το χρήστη 
διαδραµατίζουν έναν θεµελιώδη ρόλο. Προκειµένου να υπάρξει µια άµεση αντίληψη 
για το πώς οι τεχνικές συλλογισµού µπορούν να βοηθήσουν  ώστε να επιτευχθεί η 
εξατοµίκευση σε µια σηµασιακή εφαρµογή Ιστού, εξετάζεται το ακόλουθο απλό 
παράδειγµα. Υποθέστε ότι ένας σπουδαστής πρέπει να µάθει για το Σηµαντικό Ιστό 
για µια πανεπιστηµιακή σειρά µαθηµάτων. Υποθέστε ότι ο σπουδαστής έχει 
πρόσβαση σε µια “αποθήκη” εκπαιδευτικών πόρων που δεν περιέχει οποιοδήποτε 
υλικό που επισηµαίνονται από τη λέξη κλειδί “Σηµαντικού Ιστού”, αλλά που ένα 
τέτοιο σύστηµα πληροφοριών έχει µια περιγραφή ερµηνεύσιµη από µηχανή για το τι 
είναι ο “Σηµαντικός Ιστός”, αναφορικά µε µία οντολογία ενδιαφέροντος. Χάριν 
απλότητας, υποθέστε ότι ο Σηµαντικός Ιστός περιγράφεται ως συνένωση δύο λέξεων 
κλειδιών, “αναπαράσταση γνώσης” και “XML- βασισµένες γλώσσες”. Κατόπιν, το 
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σύστηµα πληροφοριών θα απαντήσει στην ερώτηση του σπουδαστή µε την επιστροφή 
συνδέσεων σε έγγραφα προσβάσιµα από τον Ιστό που εξηγούν κάτι για την 
αναπαράσταση γνώσης και συνδέσµους µε έγγραφα που εξηγούν σειρές µαθηµάτων 
µε κεντρικό θέµα την XML. Αυτό το αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί µόνο από ένα 
σύστηµα που είναι σε θέση να διεξαγάγει συµπεράσµατα από µια αναπαράσταση 
βασισµένη στη γνώση. 

Φυσικά, αυτό είναι ένα απλό παράδειγµα και πιο περίπλοκες µορφές 
συλλογισµού µπορούν να πραγµατοποιηθούν, όπως ο προγραµµατισµός (planning). Ο 
προγραµµατισµός επιτρέπει την αυτόµατη κατασκευή µιας λύσης, που αποτελείται 
από µια ακολουθία ενεργειών, η οποία κάνει ένα σύστηµα να περάσει από µία αρχική 
κατάσταση σε µια κατάσταση ενδιαφέροντος. Στο προηγούµενο παράδειγµα, δεν 
υπήρξε καµία σχέση µεταξύ της “αναπαράσταση γνώσης” και των “XML-
βασισµένων γλωσσών”. Αντίθετα, στα πλαίσια των “Λειτουργικών Συστηµάτων”, για 
την κατανόηση του “αµοιβαίου αποκλεισµού”, είναι απαραίτητο να είναι γνωστή η 
έννοια “του συναγωνισµού”,  σε αυτήν την περίπτωση το σύστηµα πρέπει όχι µόνο να 
ανακτήσει το απαραίτητο υλικό αλλά και να καθορίσει µια ακολουθία ανάγνωσης 
που θα βοηθήσει το σπουδαστή να µάθει. Αυτή η ακολουθία ανάγνωσης µπορεί να 
θεωρηθεί ως πλάνο (plan). 

Για την εκτέλεση προγραµµατισµού, όπως επίσης και άλλες µορφές 
συλλογισµού, µια ερµηνεία των πόρων βασισµένη σε ενέργειες είναι συχνά χρήσιµη. 
Εάν εξετάζουµε, για παράδειγµα, ένα έγγραφο που παρέχει κάποιες πληροφορίες 
όπως “έχοντας την επίδραση” της παροχής αυτών των πληροφοριών, η αναλογία µε 
τις ενέργειες γίνεται εµφανής. Με παρόµοιο τρόπο, για την ανάγνωση ενός εγγράφου 
είναι απαραίτητη κάποιας γνώσης υποβάθρου. Σε αυτήν την περίπτωση θα το 
εξετάσουµε ως προϋπόθεση στην επίδραση της ενέργειας. 

Στη βιβλιογραφία, συναντώνται γλώσσες προγραµµατισµού πρακτόρων που 
λειτουργούν µε βάση τα στοιχεία αυτά. Χρησιµοποιώντας τις γλώσσες αυτές, είναι 
δυνατό να αναπτυχθούν λογικοί πράκτορες που µπορούν να εκτελέσουν έργα εξ 
ονόµατος ενός χρήστη, όπως η ευφυής ανάκτηση εγγράφων ή η κατασκευή µιας 
πορείας ανάγνωσης σε µια αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού (όπως στο προηγούµενο 
παράδειγµα). Σε µία από αυτές τις γλώσσες, την DyLOG, είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθεί ένα είδος προγραµµατισµού, γνωστό και ως διαδικαστικός 
προγραµµατισµός, όπου κατά κάποιο τρόπο ο συνδυασµός µε όλους τους πιθανούς 
τρόπους διαθέσιµων ενεργειών (έγγραφα, ή πόροι) ψάχνει λύσεις σε ένα 
περιορισµένο διάστηµα, που αποτελείται από το σύνολο πιθανών εκτελέσεων µιας 
δεδοµένης διαδικασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία περιγράφει το γενικό 
σχήµα της λύσης που βρίσκεται, αλλά είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι το σχήµα 
µένει χωριστά από τους συγκεκριµένους πόρους. Στον προγραµµατισµό του χρόνου, 
ανάλογα µε την αρχική κατάσταση και το διαθέσιµο υλικό, µια λύση θα βρεθεί. Η 
χρήση διαδικασιών ως σχήµατα επιτρέπει να επιτευχθεί µια µορφή προσαρµογής που 
όχι µόνο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και το στόχο του χρήστη (του οποίου η 
περιγραφή περιλαµβάνεται στην αρχική κατάσταση) αλλά αυτό εξαρτάται επίσης και 
από τις προτεραιότητες που δίνονται από τους προµηθευτές των πόρων. Για 
παράδειγµα, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο η διαδικασία θα µπορούσε να αντιστοιχεί σε 
µια στρατηγική διδασκαλίας που περιγράφηκε από τον οµιλητή των µαθηµάτων, η 
οποία λαµβάνει υπόψη την εµπειρία του δασκάλου και των προτιµήσεών του/της 
στον τρόπο µε τον οποίο το θέµα πρέπει να θεωρηθεί. Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, 
παρατηρήστε ότι µε την εκτέλεση αναζητήσεων βασισµένων σε µία σηµασιακή 
περιγραφή του περιεχοµένου τους το σύστηµα πληροφοριών δηµιουργεί λύσεις που 
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είναι πάντα σύµφωνες µε το περιεχόµενο της αποθήκης, αποφεύγοντας άκυρες 
συνδέσεις ή τις συνδέσεις παλαιότερων εκδόσεων. 

Για την “κατάκτηση” ευελιξίας στη λύση προβλήµατος και 
προσαρµοστικότητας στην αλληλεπίδραση µε τους χρήστες, οι εφαρµογές Ιστού 
πρέπει να είναι σε θέση να άγουν συµπεράσµατα περί των περιγραφών των πόρων και 
των τρεχόντων στόχων των χρηστών. Η δυνατότητα συλλογισµού οντολογιών και 
σηµασιακά εµπλουτισµένων περιγραφών µπορεί να είναι κρίσιµη, ειδικά σε 
περίπτωση συστηµάτων παροχής προτάσεων (recommendation systems) και 
υπηρεσιών Ιστού, προκειµένου να προσαρµοστούν οι προτάσεις και οι υπηρεσίες στο 
συγκεκριµένο αίτηµα χρηστών. 
 
 
2.3.2 Προσέγγιση Προσαρµοστικών Υπερµέσων στην Εξατοµίκευση 
 

Στον τοµέα των προσαρµοστικών υπερµέσων, η έρευνα έχει διεξαχθεί για να 
γίνει σαφές πώς οι στρατηγικές εξατοµίκευσης και προσαρµογής µπορούν να 
εφαρµοστούν επιτυχώς σε συστήµατα. Έχει δηλωθεί ότι στον τοµέα των 
προσαρµοστικών υπερµεσών και των προσαρµοστικών συστηµάτων βασισµένων στο 
δίκτυο, η εστίαση των αναπτυγµένων συστηµάτων ήταν µέχρι τώρα σε ένα 
περιβάλλον κλειστού κόσµου (closed world). Αυτό σηµαίνει ότι αυτά τα συστήµατα 
λειτουργούν σε ένα σταθερό σύνολο πόρων που είναι κανονικά γνωστοί στους 
σχεδιαστές συστηµάτων στο χρόνο σχεδιασµού. Αυτή η παρατήρηση αφορά επίσης 
το γεγονός ότι το ζήτηµα δηµιουργίας προσαρµοστικών συστηµάτων υπερµεσών 
είναι ακόµα ένα από τα σηµαντικότερα ερευνητικά ζητήµατα σε αυτήν την περιοχή. 
Μια γενίκευση των προσαρµοστικών υπερµεσών σε έναν προσαρµοστικό Ιστό 
εξαρτάται εποµένως από µια λύση του προβλήµατος κλειστού κόσµου στα 
προσαρµοστικά υπερµέσα. Στο ερευνητικό έργο Personal Reader (www.personal-
reader.de), προτείνεται µια αρχιτεκτονική για την εφαρµογή µερικών από τις τεχνικές 
που αναπτύσσονται στα προσαρµοστικά υπερµέσα σε ένα ανοικτό σώµα (open 
corpus). Ένα µορφωµατικό πλαίσιο από συστατικά/υπηρεσίες - για την παροχή 
διεπαφής του χρήστη, για τη µεσολάβηση µεταξύ αιτηµάτων χρηστών και διαθέσιµων 
υπηρεσιών εξατοµίκευσης, για τη διαµόρφωση χρηστών (user modeling), για την 
παροχή προσωπικών συστάσεων και πληροφοριών πλαισίου, κ.λπ., είναι ο πυρήνας 
του πλαισίου Personal Reader.  
 
 
2.3.3  User modeling βασισµένο σε κανόνες  
 

Η έννοια του user modeling σχετίζεται µε τη συλλογή, την ανακάλυψη, την 
εξαγωγή συµπεράσµατος, και την παροχή γνώσης για τους χρήστες µε σκοπό τη 
διάθεση χρηστο-κεντροθετηµένες συνιστώσες προσαρµογής µε πληροφορίες που 
απαιτούνται στις αποφάσεις προσαρµογής. Η οµάδα εργασίας Α3 µελέτησε  
προσεγγίσεις στη περιοχή του user modeling που βασίζονται σε κανόνες, ειδικότερα 
στο γνωστικό πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης. 

Μία από τις προσεγγιστικές µελέτες για το user modeling βασισµένο σε 
κανόνες στο πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης παρουσιάζεται στο [68]. Στη µελέτη 
αυτή, στόχος ήταν η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε 
εξατοµικευµένο χαρακτήρα ο οποίος υλοποιείται µε το συνδυασµό οντολογιών και 
κανόνων. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοπιήθηκαν διάφορες οντολογίες που 
αντιστοιχούν στις συνιστώσες ενός τέτοιου συστήµατος, όπως i) µία οντολογία ενός 
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γνωστικού πεδίου η οποία περιγράφει το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο που 
πρόκειται να διδαχθεί, ii) µία οντολογία που περιγράφει τα χαρακτηριστικά του κάθε 
χρήστη (εν προκειµένω του µαθητευόµενου) του συστήµατος, όπως όνοµα, διεύθυνση 
χρήστη, σχέσεις µεταξύ χρηστών, δικαιώµατα πρόσβασης, καταγεγραµµένες 
επιδόσεις σε µαθήµατα, προηγούµενη εµπειρία του χρήστη κτλ και iii) µια οντολογία 
παρατήρησης η οποία «καταγράφει» πιθανές αλληλεπιδράσεις ενός χρήστη µε το 
σύστηµα, σκιαγραφώντας έτσι τα ενδιαφέροντα, τους στόχους, τα καθήκοντα, τη 
γνώση του χρήστη, και συνεπώς το προφίλ του χρήστη. Εκτός από τις παραπάνω 
οντολογίες στα πλαίσια της µελέτης αυτής, συντάχθηκε ένα σύνολο κανόνων 
συλλογισµού (σε γλώσσα TRIPLE) το οποίο ενσωµατώνει στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής µάθησης την προσαρµόσιµη/εξατοµικευµένη λειτουργικότητά του. Ένα 
παράδειγµα κανόνα είναι ο κανόνας που ελέγχει αν ο µαθητευόµενος έµαθε 
ικανοποιητικά κάποιες έννοιες ενός συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου και αυτό 
επιτυγχάνεται από τον έλεγχο των χαρακτηριστικών του προφίλ του χρήστη, π.χ. την 
απόδοση του χρήστη. Η προσέγγιση εξατοµίκευσης βασισµένη σε κανόνες έχει 
µελετηθεί και σε συστήµατα αξιολόγησης µαθητευόµενων όπως αναφέρεται και στη 
βιβλιογραφία [54]. 

Η προσέγγιση εξατοµίκευσης µε χρήση κανόνων υιοθετείται και στην 
υλοποίηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. 
Το προφίλ του χρήστη, βέβαια, «δοµείται» στατικά και όχι δυναµικά, µε βάση 
παρατηρήσης της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα.           
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3  ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 
 

∆εδοµένου ότι ο Σηµαντικός Ιστός βασίζεται στις οντολογίες και η εφαρµογή 
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας βασίζεται εξ ολοκλήρου 
στην ανάπτυξη µιας οντολογίας, στα επόµενα, παρουσιάζονται βασικοί ορισµοί του 
όρου «οντολογία» και διάφορα είδη οντολογιών. Κατόπιν, αναλύεται η βασική µορφή 
και τα συστατικά που έχουν τυπικές οντολογίες. Επίσης, τεκµηριώνεται η 
αναγκαιότητα των οντολογιών. Τέλος, παρατίθενται τα κριτήρια/αρχές και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη οντολογιών, καθώς και διαθέσιµες γλώσσες 
αναπαράστασης οντολογιών.                   
 
 

3.1 Τι είναι οντολογία; 
 
Ιστορικά, ο όρος οντολογία (από το ελληνικό ὄν, γενική ὄντος: από την 

ύπαρξη (ουδέτερη µετοχή του εἶναι: για να είναι) και - λογία, - logia: η επιστήµη, η 
µελέτη, η θεωρία) είναι η φιλοσοφική µελέτη της φύσης της υπόστασης, της ύπαρξης 
ή της πραγµατικότητας γενικά, καθώς επίσης και των βασικών κατηγοριών ύπαρξης 
και σχέσεών τους. Παραδοσιακά, η οντολογία, που αποτελεί µέρος του 
σηµαντικότερου κλάδου της φιλοσοφίας, γνωστής ως µεταφυσική, εξετάζει ζητήµατα 
σχετικά µε το ποιες οντότητες υπάρχουν ή µπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν, και το 
πώς τέτοιες οντότητες µπορούν να οµαδοποιηθούν, να ενταχθούν σε µια ιεραρχία, και 
να υποδιαιρεθούν σύµφωνα µε οµοιότητες και διαφορές. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, η οντολογία είναι µία από τις πολλές λέξεις, 
την οποία έχει δανειστεί η επιστήµη της πληροφορικής από το καθηµερινό µας 
λεξιλόγιο ή από άλλους επιστηµονικούς κλάδους και της έχει αποδώσει ένα 
συγκεκριµένο τεχνικό νόηµα που είναι µάλλον διαφορετικό από το αρχικό. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία είναι δυνατό να εντοπιστούν πάρα πολλοί ορισµοί για το τι είναι η 
οντολογία, µερικοί από αυτούς παρατίθενται παρακάτω. 

Ίσως ο πιο διαδεδοµένος και αξιόπιστος ορισµός της οντολογίας, όσον αφορά 
τη χρήση της στην επιστήµη των υπολογιστών εν γένει, είναι εκείνος που 
διατυπώθηκε από τον Gruber [4] : 

 

 «Η Οντολογία είναι ένας τυπικός, σαφής προσδιορισµός µιας διαµοιρασµένης 
εννοιολογικής αναπαράστασης. »  

 

Κεφάλαιο 

3 
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Ο Fensel στο [3] επιχειρώντας να αναλύσει αυτόν το σύνθετο εννοιολογικά 
ορισµό, αναγνωρίζει τέσσερις βασικές έννοιες που εµπλέκονται σε αυτόν: 

1. «εννοιολογική αναπαράσταση» : ένα αφηρηµένο µοντέλο ενός φαινοµένου 
που ορίζεται ως, µια ακριβής, 

2. «διαµοιρασµένη» : η ύπαρξη µιας συµφωνίας µεταξύ εκείνων που 
χρησιµοποιούν τις οντολογίες,  

3. «τυπικός» : µία ακριβής, µαθηµατικά, περιγραφή  
4. «σαφής» : η ακρίβεια των εννοιών και των εµφανώς ορισµένων σχέσεών 

τους.  
 
Αν και ο ορισµός από τον Gruber είναι ο πιο διαδεδοµένος, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, η ανάγκη για έναν πιο επίσηµο ορισµό ήταν επιτακτική. Στόχος ήταν 
ένας πιο τυπικός ορισµός ο οποίος δεν θα άφηνε περιθώρια πολλών διαφορετικών 
ερµηνειών του όρου και τελικώς θα έκανε πλήρως κατανοητό τι αποτελεί µία 
οντολογία. Στο [5] ο Guarino επιχειρεί να εκλεπτύνει τον παραπάνω ορισµό, 
αποµακρύνοντας την οντολογία από την εννοιολογική αναπαράσταση : 

 

« Μια οντολογία είναι µια λογική θεωρία η οποία ερµηνεύει την επιδιωκόµενη 
έννοια ενός τυπικού λεξιλογίου, δηλ. την οντολογική του δέσµευση για µια 
συγκεκριµένη σύλληψη του κόσµου. Τα επιδιωκόµενα πρότυπα µιας λογικής 
γλώσσας που χρησιµοποιεί ένα τέτοιο λεξιλόγιο περιορίζονται από αυτή την 
οντολογική δέσµευση. Μια οντολογία απεικονίζει έµµεσα αυτήν την υποχρέωση 
(και την υποκείµενη εννοιολογική σύλληψη), µε το να προσεγγίζει αυτά τα 
επιδιωκόµενα πρότυπα. » 

 
Οι ορισµοί, που δόθηκαν παραπάνω, δύσκολα µπορούν να έχουν πρακτική 

αξία και κυρίως στα πλαίσια υλοποίησης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να 
αποδοθεί στον όρο οντολογία ένας πιο συγκεκριµένος ορισµός. Ο ορισµός αυτός 
χωρίς να είναι αντικρουόµενος µε τους παραπάνω, θα αποτυπώνει σαφώς τόσο τον 
τρόπο όσο και την σηµασία µε την οποία οι οντολογίες χρησιµοποιούνται στην πράξη 
και κυρίως σε εφαρµογές του Σηµαντικού Ιστού.  

Σύµφωνα µε τα W3C µέλη στο [6], η λέξη οντολογία έχει χρησιµοποιηθεί για 
να περιγράψει µία ποικιλία εννοιών µε διαφορετικό βαθµό δοµής, από απλές 
ταξινοµίες (όπως η ιεραρχία του Yahoo), έως σχήµατα µεταδοµένων (όπως το Dublin 
Core), και λογικές θεωρίες. Εντούτοις, ο Σηµαντικός Ιστός χρειάζεται τις οντολογίες 
µε αυξηµένο βαθµό δοµής. Πιο συγκεκριµένα, µία οντολογία ορίζεται ως : 
 

« Μια οντολογία καθορίζει εκείνους τους όρους που χρησιµοποιούνται για την 
περιγραφή και την αναπαράσταση ενός πεδίου γνώσης. Περιλαµβάνει ορισµούς 
ικανούς να χρησιµοποιηθούν από τη µηχανή για τις βασικές έννοιες του 
συγκεκριµένου πεδίου γνώσης και για τις σχέσεις µεταξύ τους. Η οντολογία 
κωδικοποιεί γνώση για ένα πεδίο όπως επίσης και γνώση που συνδέει πεδία. 
Κατά αυτό τον τρόπο, παράγει γνώση επαναχρησιµοποιήσιµη. Πιο 
συγκεκριµένα, µια οντολογία παρέχει περιγραφές για : 
1. Ιδιότητες  (ή χαρακτηριστικά) που περιγράφουν τις κλάσεις και συνήθως     
τις συσχετίζουν µεταξύ τους. 
2. Στιγµιότυπα των κλάσεων αυτών. 
3. Κλάσεις (γενικές έννοιες) στο πεδίο αναφοράς. »     
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3.2  Είδη Οντολογιών 
 

Μερικές έρευνες προτείνουν διαφορετικά είδη οντολογιών λαµβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικά κριτήρια, όπως η τυπικότητα της γλώσσας ή το επίπεδο 
εξάρτησης από έναν ιδιαίτερο στόχο ή άποψη. Ακολουθούν κάποιες από αυτές τις 
ερευνητικές προσπάθειες ταξινόµησης των οντολογιών.  

Οι Uschold και Gruninger στο [8] ταξινοµούν τις οντολογίες βασισµένοι στο 
βαθµό της τυπικότητας (formality) της γλώσσας της. Συνεπώς, µια οντολογία µπορεί 
να είναι :  

1. Άτυπη (highly informal), εκφρασµένη αόριστα σε µια φυσική γλώσσα 
2. Ηµί-Άτυπη (semi-informal), για παράδειγµα διατυπωµένη σε ένα 

περιορισµένο και δοµηµένο υποσύνολο κάποιας φυσικής γλώσσας. 
3. Ηµι-Τυπική (semi-formal), διατυπωµένη σε µια τεχνητή και αυστηρά 

ορισµένη γλώσσα. 
4. Αυστηρά τυπική (rigorously formal), ορισµοί όρων µε αυστηρή 

σηµασιολογία, θεωρήµατα και αποδείξεις ιδιοτήτων, όπως η ορθότητα και 
η πληρότητα. 

Ο Guarino στο [5], ταξινοµεί τις οντολογίες ανάλογα µε το βαθµό 
λεπτοµέρειας και το βαθµό εξάρτησής τους από ένα συγκεκριµένο έργο ή από µία 
ορισµένη οπτική γωνία. Τα είδη που προκύπτουν από αυτό τον τρόπο ταξινόµησης 
είναι τα ακόλουθα : 

1. Οντολογίες ανώτερου επιπέδου : Περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες όπως 
χώρος, χρόνος, ύλη, αντικείµενο, γεγονός, ενέργεια κτλ, που δεν 
σχετίζονται µε κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο. 

2. Οντολογίες πεδίου και οντολογίες έργου : Περιγράφουν τους όρους του 
λεξιλογίου που σχετίζεται µε ένα γενικό πεδίο (π.χ. ιατρική ή 
πληροφορική), µε ένα γενικό έργο ή δραστηριότητα (όπως η πώληση). 

3. Οντολογίες εφαρµογής : Περιγράφουν έννοιες που εξαρτώνται τόσο από 
ένα ορισµένο πεδίο, όσο και από ένα έργο και συνήθως αποτελούν 
εξειδικεύσεις και των δύο συναφών οντολογιών. Οι έννοιες αυτές 
αντιστοιχούν συνήθως στους ρόλους που έχουν οι οντότητες του πεδίου 
όταν πραγµατοποιούν µία συγκεκριµένη δραστηριότητα (όπως π.χ. 
διαδικασία προγράµµατος).    

Τέλος, οι Gomez-Perez και Benjamins στο [9] ταξινοµούν τις οντολογίες ως 
ακολούθως: 

o Οντολογίες αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation ontologies): 
παρέχουν οντότητες αναπαράστασης χωρίς να προσδιορίζουν τι 
συγκεκριµένο αναπαριστούν.  

o Γενικές ή κοινές οντολογίες (general/ common ontologies): στοχεύουν στο 
να αποτυπώσουν γενική γνώση γύρω από τον κόσµο, παρέχοντας βασικές 
έννοιες όπως ο χρόνος, ο χώρος, τα συµβάντα κλπ.  

o Οντολογίες ανώτερου επιπέδου (top-level ontologies): παρέχουν γενικές 
έννοιες κάτω από τις οποίες συσχετίζονται όλοι οι όροι σε ήδη 
υπάρχουσες οντολογίες.  

o Οντολογίες µεταδεδοµένων (metadata ontologies): παρέχουν ένα λεξιλόγιο 
για την περιγραφή του περιεχοµένου πληροφορίας, η οποία είναι 
ηλεκτρονικά διαθέσιµη.  

o Οντολογίες πεδίου ορισµού (domain ontologies): αναπαριστούν γνώση 
γύρω από ένα συγκεκριµένο πεδίο, π.χ. ιατρική κλπ. 
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o Οντολογίες µεθοδολογίας ή εργασιών (method or task ontologies): 
παρέχουν όρους που αναφέρονται σε συγκεκριµένες εργασίες, π.χ. 
διάγνωση κλπ.   

Για να προσδιορίσει το είδος µιας οντολογίας σύµφωνα µε µια ιδιαίτερη 
ταξινόµηση από τις παραπάνω, είναι χρήσιµο να οδηγηθεί η διαδικασία ανάπτυξης 
µιας οντολογίας.  

   
  

3.3  Η µορφή µιας οντολογίας και τα βασικά συστατικά της 
 

Η γνώση στις οντολογίες τυποποιείται χρησιµοποιώντας πέντε κατηγορίες 
συστατικών:  

1. τις κλάσεις (classes) : Οι κλάσεις αναπαριστώνται µε τις έννοιες. Οι 
έννοιες χρησιµοποιούνται µε την ευρεία σηµασία τους. Μια έννοια µπορεί 
να είναι οτιδήποτε για κάτι που λέγεται και γι’ αυτό το λόγο θα µπορούσε 
επίσης να είναι η περιγραφή µιας εργασίας, µιας λειτουργίας, µιας 
ενέργειας, µιας ιδέας, µιας κρίσης κλπ. Οι έννοιες είναι δυνατόν να 
διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: α) τις πρωταρχικές έννοιες(primitive 
concepts), οι οποίες έχουν µόνο απαραίτητες συνθήκες (ως προς τις 
ιδιότητές τους), για να είναι µέλος µιας κλάσης, β) τις έννοιες εξ’ ορισµού 
(defined concepts), των οποίων η περιγραφή είναι ικανή και αναγκαία 
συνθήκη, για να είναι ένα αντικείµενο µέλος της κλάσης.   

2. τις σχέσεις (relations) : Οι σχέσεις εκφράζουν ένα είδος αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των εννοιών ενός πεδίου (π.χ. subclass-of, is-a).   

3. τις συναρτήσεις (functions) : Οι συναρτήσεις εκπροσωπούν µια ειδική 
περίπτωση σχέσης, στην οποία το ν-οστό στοιχείο της σχέσης 
προσδιορίζεται µοναδικά από τα ν-1 προηγούµενα στοιχεία. Για 
παράδειγµα, η τιµή-µεταχειρισµένου- αυτοκινήτου µπορεί να προσδιορίζεται 
ως συνάντηση της αρχικής τιµής του καινούριου αυτοκινήτου, του µοντέλου 
και των χαρακτηριστικών του αυτοκίνητου, καθώς και των χιλιοµέτρων που 
έχει διανύσει. 

4. τα αξιώµατα (axioms) : Τα αξιώµατα χρησιµοποιούνται προκειµένου να 
αναπαριστούν προτάσεις που είναι πάντοτε αληθείς. Για παράδειγµα, αν ο Χ 
είναι δευτεροετής φοιτητής, τότε µπορεί να παρακολουθήσει το επιλεγόµενο 
µάθηµα Μ. 

5. τα στιγµιότυπα (instances) : Τέλος, τα στιγµιότυπα εκφράζουν συγκεκριµένα 
στοιχεία, π.χ. ο φοιτητής µε το όνοµα “Πέτρος” είναι στιγµιότυπο της κλάσης 
“φοιτητής”.  

 

3.4  Γιατί χρειαζόµαστε τις οντολογίες ; 
 

Μια οντολογία καθορίζει ένα κοινό λεξιλόγιο για τους ερευνητές που πρέπει 
να µοιραστούν πληροφορίες σε µια περιοχή. Περιλαµβάνει ερµηνεύσιµους από τους 
υπολογιστές  ορισµούς των βασικών εννοιών στην περιοχή και τις σχέσεις µεταξύ 
τους.  

Γιατί κάποιος να επιθυµεί να αναπτύξει  µια οντολογία; Μερικοί από τους 
λόγους είναι:  

1. ∆ιαµοιρασµός της κοινής αντίληψης της δοµής της πληροφορίας µεταξύ των 
ανθρώπων ή των πρακτόρων λογισµικού. Είναι ίσως ο πιο σηµαντικός 
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στόχος στην ανάπτυξη οποιασδήποτε οντολογίας, σύµφωνα µε   Για 
παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι διάφοροι ιστότοποι περιέχουν ιατρική 
πληροφορία, διαµοιράζονται και δηµοσιεύουν υλικό που βασίζεται πάνω 
στην ίδια οντολογία, τότε οι πράκτορες µπορούν να ανακτήσουν και να 
συνθέσουν πληροφορία από όλες αυτές τις διαφορετικές πηγές.  

2. ∆ιευκόλυνση της επαναχρησιµοποίηση της γνώσης ενός πεδίου: Αποτελεί µία 
από τις κινητήριες δυνάµεις που βρίσκονται πίσω από τις τρέχουσες εξελίξεις 
στην έρευνα για τις οντολογίες. Εάν µια ερευνητική οµάδα αναπτύσσει µια 
οντολογία λεπτοµερώς, κάποιες άλλες οµάδες µπορούν απλά να την 
επαναχρησιµοποιήσουν στο δικό τους αντικείµενο. Επιπρόσθετα, εάν 
χρειαστεί να αναπτυχθεί µια ευρύτερη οντολογία, αυτό µπορεί να γίνει µε τη 
συνένωση ήδη υπαρχόντων επιµέρους οντολογιών. Επίσης, µια γενική 
οντολογία µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί µε σκοπό να επεκταθεί ώστε να 
περιγραφούν νέα πεδία ενδιαφέροντος. 

3. ∆ηµιουργία ρητών υποθέσεων για κάθε γνωστικό πεδίο, έτσι ώστε αν 
χρειαστεί να αλλάξει κάποια από τις υποθέσεις, εφόσον αλλάξει η γνώση 
που έχουµε για το πεδίο αυτό, να µπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα η 
αλλαγή αυτή. Επιπλέον, βοηθούν το νέο χρήστη µε περιορισµένη γνώση, 
ώστε να µπορέσει να αντιληφθεί ευκολότερα και µε σαφήνεια την έννοια 
και τη σηµασία των όρων του πεδίου. 

4. ∆ιαχωρισµός της γνώσης του κάθε πεδίου από τη λειτουργική γνώση: 
Μπορεί, για παράδειγµα, να γίνει η περιγραφή µιας εργασίας για τη 
συναρµολόγηση ενός προϊόντος από τα συστατικά του σύµφωνα µε 
κάποιες προδιαγραφές, και να υλοποιηθεί και ένα πρόγραµµα το οποίο 
κάνει τη διαδικασία συναρµολόγησης και ρύθµισης ανεξάρτητη από τα 
εκάστοτε συστατικά. 

5. Ανάλυση της γνώσης του κάθε πεδίου: Αυτό µπορεί να γίνει πολύ εύκολα 
σε περίπτωση που είναι διαθέσιµες και σαφείς οι προδιαγραφές για την 
ορολογία που χρησιµοποιείται. 

 
Συχνά στόχος δεν είναι η ίδια η οντολογία ενός συγκεκριµένου πεδίου. Η 

ανάπτυξη µιας οντολογίας είναι όµοια µε το καθορισµό ενός συνόλου δεδοµένων και 
της δοµής τους για την χρησιµοποίησή τους από άλλα προγράµµατα. Οι µέθοδοι 
επίλυσης προβλήµατος, οι εφαρµογές ανεξαρτήτου πεδίου, και οι πράκτορες 
λογισµικού χρησιµοποιούν τις οντολογίες και τις βάσεις γνώσεων που χτίζονται από 
τις οντολογίες ως δεδοµένα. 
 
 

3.5  Κριτήρια / Αρχές ∆ηµιουργίας Οντολογιών 
 

Με τα όσα έχουν παρουσιαστεί έως τώρα για τις οντολογίες γίνεται αντιληπτό 
στον αναγνώστη ότι δεν υπάρχει κανένας απόλυτα «σωστός» τρόπος ή µεθοδολογία 
για την ανάπτυξη των οντολογιών. Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει αναφορά στους 
τρόπους, στις µεθοδολογίες και στα κριτήρια που έχουν προταθεί από τους ερευνητές 
για τη διαδικασία ανάπτυξης µιας οντολογίας. 

Στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν µερικοί θεµελιώδεις 
κανόνες που αφορούν στο σχεδιασµό της οντολογίας. Αυτοί οι κανόνες µπορούν να 
φανούν µάλλον δογµατικοί αλλά θα βοηθήσουν αρκετές φορές στο να λάβουµε 
κάποιες αποφάσεις στο σχεδιασµό.  
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1. ∆εν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος στο να διαµορφωθεί ένα πεδίο γνώσης - 
υπάρχουν πάντα βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις. Η καλύτερη λύση σχεδόν πάντα 
εξαρτάται από την εφαρµογή που έχει κατά νου ο δηµιουργός και τις 
επεκτάσεις που πιθανόν συµβούν.  
 
2. Η ανάπτυξη οντολογίας είναι απαραιτήτως µια επαναληπτική διαδικασία.  
 
3. Οι έννοιες στην οντολογία πρέπει να είναι κοντά στα αντικείµενα (φυσικά ή 
λογικά) και οι σχέσεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του συγκεκριµένου πεδίο 
γνώσης. Στις προτάσεις που περιγράφουν ένα πεδίο γνώσης, συνήθως, για την 
περιγραφή των αντικειµένων (objects) χρησιµοποιούµε ουσιαστικά 
(αντικείµενα), ενώ για την περιγραφή των σχέσεων (relationships) 
χρησιµοποιούµε ρήµατα.  

 
Η απόφαση για το που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε την οντολογία και 

πόσο λεπτοµερής ή γενική θα είναι η οντολογία πρόκειται να καθοδηγήσει τον 
δηµιουργό σε πολλές από τις αποφάσεις διαµόρφωσης που θα προκύψουν κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης. Μεταξύ διάφορων βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων στην 
ανάπτυξη της οντολογίας, θα πρέπει να καθορίσει ο δηµιουργός ποια λύση θα 
λειτουργούσε καλύτερα για την εργασία που προορίζεται, ποια θα ήταν πιο ενορατική 
λύση, πιο εξελίξιµη και πιο συντηρήσιµη.  

Χρειάζεται, επίσης, ο δηµιουργός µιας οντολογίας να θυµάται ότι µια 
οντολογία είναι ένα µοντέλο της πραγµατικότητας του κόσµου και οι έννοιες στην 
οντολογία πρέπει να απεικονίσουν αυτήν την πραγµατικότητα. Αφότου καθοριστεί 
µια αρχική έκδοση της οντολογίας, έπεται η αξιολόγησή της και η διόρθωσή της µε 
τη χρησιµοποίηση της στις εφαρµογές ή µε µεθόδους επίλυσης προβληµάτων 
(problem – solving methods) ή µε κάποια πιθανή συζήτηση µε τους εµπειρογνώµονες 
του συγκεκριµένου τοµέα.  

Σχεδόν, πάντα, µετά από τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να γίνεται 
αναθεώρηση της αρχικής οντολογίας. Αυτή η διαδικασία του επαναληπτικού 
σχεδιασµού θα συνεχιστεί πιθανώς σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής της οντολογίας. 

Οι επίσηµες οντολογίες σχεδιάζονται, όπως αναφέρει ο Thomas Gruber στο 
[14]. Όταν επιλέγουµε πώς να αντιπροσωπεύσουµε κάτι σε µια οντολογία, 
λαµβάνουµε αποφάσεις σχεδιασµού. Για να καθοδηγήσουµε και να αξιολογήσουµε τις 
ενέργειες αυτές, χρειαζόµαστε αντικειµενικά κριτήρια που θεµελιώνονται µε σκοπό 
το δηµιούργηµα, παρά στις a priori έννοιες της φυσικότητας ή της αλήθειας. Εδώ 
προτείνουµε ένα αρχικό σύνολο κριτηρίων σχεδιασµού για τις οντολογίες που 
στοχεύουν στη διανοµή γνώσης και στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των 
προγραµµάτων που βασίζονται σε µια κοινή εννοιολογική αναπαράσταση. 

1. Σαφήνεια (Clarity) : Μια οντολογία πρέπει να εκφράζει αποτελεσµατικά 
την έννοια των καθορισµένων όρων. Οι ορισµοί πρέπει να είναι 
αντικειµενικοί. Ενώ το κίνητρο για τον καθορισµό µιας έννοιας πρέπει να 
προκύπτει από τις κοινωνικές καταστάσεις ή τις υπολογιστικές απαιτήσεις, 
ο καθορισµός πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το κοινωνικό ή 
υπολογιστικό πλαίσιο. Ο φορµαλισµός είναι ένας τρόπος για τον σκοπό 
αυτό. Όταν ένας καθορισµός µπορεί να δηλωθεί στα λογικά αξιώµατα, 
πρέπει να είναι. Όπου είναι δυνατόν, ένας πλήρης καθορισµός (ένα 
κατηγόρηµα που καθορίζεται από τους απαραίτητους και ικανοποιητικούς 
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όρους) προτιµάται πέρα από έναν µερικό καθορισµό (που καθορίζεται από 
µόνο τους απαραίτητους ή ικανοποιητικούς όρους). Όλοι οι ορισµοί θα 
πρέπει να τεκµηριώνονται µε τη φυσική γλώσσα. 

2. Συνοχή (Coherence) : Μια οντολογία πρέπει να είναι συνεπής: δηλαδή 
πρέπει να εγκρίνει τα συµπεράσµατα που είναι σύµφωνα µε τους 
ορισµούς. Σε κάθε περίπτωση, τα αξιώµατα καθορισµού πρέπει να είναι 
λογικά συνεπή. Η συνοχή πρέπει επίσης να ισχύει για τις έννοιες που 
καθορίζονται ανεπίσηµα, όπως εκείνοι που περιγράφονται στην 
τεκµηρίωση και τα παραδείγµατα φυσικής γλώσσας. Εάν µια πρόταση που 
µπορεί να προκύψει από τα αξιώµατα έρχεται σε αντίθεση µε έναν 
καθορισµό ή ένα παράδειγµα που δίνεται ανεπίσηµα, τότε η οντολογία 
είναι ασυνάρτητη. 

3. Επεκτασιµότητα (Extendibility) : Μια οντολογία θα πρέπει να σχεδιάζεται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέπει τις χρήσεις του κοινού λεξιλογίου. 
Πρέπει να προσφέρει µία εννοιολογική θεµελίωση για µια σειρά 
προσδοκώµενων στόχων, και η αναπαράσταση πρέπει να επεξεργαστεί 
έτσι ώστε να µπορεί κάποιος να επεκτείνει και να ειδικεύσει την 
οντολογία µονοτονικά. Με άλλα λόγια, κάποιος πρέπει να είναι σε θέση να 
καθορίσει νέους όρους για πρόσθετες χρήσεις που βασίζονται στο 
υπάρχον λεξιλόγιο, µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να µην απαιτεί την 
αναθεώρηση των υπαρχόντων ορισµών.  

4. Ελάχιστο εύρος κωδικοποίησης (Minimal Encoding bias) : Η 
κωδικοποίηση της οντολογίας, θα πρέπει να γίνεται µε τον απλούστερο 
δυνατό τρόπο, απαιτώντας όσο το δυνατόν µικρότερους και απλούστερους 
κώδικες για την αναπαράστασή της. 

5. Ελάχιστη οντολογική δέσµευση (Minimal Ontological Commitment) : 
Μία οντολογία θα πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη οντολογική δέσµευση, η 
οποία θα είναι ικανή να υποστηρίζει τις επιθυµητές λειτουργίες 
διαµοιρασµού της γνώσης. Θα πρέπει να έχει κάποιες αξιώσεις σχετικά µε 
το χώρο ο οποίος µοντελοποιείται, επιτρέποντας στα µέρη που δεσµεύονται 
στην ελευθερία της οντολογίας να εξειδικεύουν και να εγκαθιστούν την 
οντολογία όπως πραγµατικά χρειάζεται. 

Η µηχανική ανάπτυξης οντολογιών είναι ακόµα ένας «ανώριµος 
επιστηµονικός κλάδος» και διάφορες ερευνητικές οµάδες προτείνουν διάφορες 
µεθόδους πιο γνωστές ως µεθοδολογίες για την ανάπτυξη οντολογιών. Εντούτοις, οι 
µεταβλητές είναι τόσες πολλές που µπορεί να είναι αδύνατον να βρεθεί µια ενιαία 
µέθοδος που να είναι επαρκής για όλες τις καταστάσεις. Πιθανώς, η καλύτερη λύση 
θα είναι µια επιλογή µεταξύ διαφορετικών δυνατοτήτων ή µια σύνθεση των 
διαφορετικών µεθόδων ανάπτυξης οντολογίας. Μεταξύ αυτών των ερευνητικών 
οµάδων δεν υπάρχει καµία συναίνεση και κάθε µια υιοθετεί τη δική της µεθοδολογία. 
Συνεπώς, οι πιο σύγχρονες και δηµοφιλείς µεθοδολογίες, που χρησιµοποιούνται στην 
ανάπτυξη οντολογίας, θα παρουσιαστούν µε τη µορφή ενός συγκριτικού πίνακα, µιας 
και η λεπτοµερής ανάλυσή τους ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας διπλωµατικής. 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των 
µεθοδολογιών ανάπτυξης οντολογιών είναι τα ακόλουθα : 

1. Κύκλος ζωής : Αφορά το κατά πόσο µία µεθοδολογία προτείνει, άµεσα ή 
έµµεσα, ένα µοντέλο κύκλου ζωής, κατά αντιστοιχία µε το κύκλο ζωής 
ενός οποιουδήποτε λογισµικού. Στη συγκεκριµένη σύγκριση, λαµβάνονται 
υπόψη τα εξής δύο µοντέλα (i) κύκλος ζωής κατά διαστήµατα 
(incrememntal) και (ii) εξελισσόµενα πρωτότυπα (evolving prototypes).  
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2. Στρατηγική σε σχέση µε την εφαρµογή : Οι στρατηγικές που 
ακολουθούνται εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες : 

I. Εξαρτηµένες από την εφαρµογή : Η οντολογία αναπτύσσεται 
βασισµένη σε µία βάση γνώσης που αφορά συγκεκριµένη 
εφαρµογή.   

II.  Ηµι-Εξαρτηµένες από την εφαρµογή : Η οντολογία δεν 
αναπτύσσεται για συγκεκριµένη εφαρµογή, αλλά τα πιθανά 
σενάρια χρήσης της καθορίζονται στη φάση απαιτήσεων και 
επηρεάζουν την ανάπτυξής της. 

III.  Ανεξάρτητες από την εφαρµογή : Η διαδικασία ανάπτυξης είναι 
εντελώς ανεξάρτητη από τη χρήση της οντολογίας σε διάφορα 
συστήµατα.        

3. Στρατηγική αναγνώρισης εννοιών : Οι κυριότερες στρατηγικές 
αναγνώρισης εννοιών είναι (i) από το πιο γενικό στο πιο ειδικό (top-
down), (ii) από το πιο ειδικό στο πιο γενικό (bottom-up) και (iii) από το 
πιο σχετικό στο πιο γενικό και στο πιο ειδικό (middle-out).  

4. Χρήση οντολογίας «πυρήνα» (ontology core) : Η οντολογία «πυρήνας» 
είναι µα πλήρης αλλά και επεκτάσιµη οντολογία που εκφράζει βασικές 
έννοιες, που είναι κοινές σε πολλά πεδία γνώσης, και παρέχει τη βάση για 
εξειδίκευση σε εξαρτώµενες από το πεδίο γνώσης έννοιες και σε 
λεξιλόγια.   

5. Στόχος ανάπτυξης οντολογιών : Η ανάπτυξη οντολογιών είτε υποστηρίζει 
νέες επιχειρηµατικές διαδικασίες είτε βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες 
αποθήκες δεδοµένων. 

6. Υποστηρικτικά εργαλεία : Η ύπαρξη εργαλείων που θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της 
µεθοδολογίας. 
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3.6  Εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης οντολογιών 
 

Τα τελευταία χρόνια, ένας µεγάλος αριθµός περιβαλλόντων για την 
κατασκευή και τη χρήση οντολογίας έχουν εµφανιστεί στο προσκήνιο. Η στήριξη που 
παρέχουν τα εργαλεία αυτά είναι πραγµατικά σηµαντική και για την αναπτυξιακή 
διαδικασία µιας οντολογίας (δόµηση οντολογίας, σχολιασµός, συγχώνευση, κ.λπ.) και 
για τη χρήση µιας οντολογίας σε διάφορες εφαρµογές, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, 
η διαχείριση γνώσης, ο Σηµαντικός Ιστός, κ.λπ. 

Όταν είµαστε έτοιµοι να χτίσουµε µια οντολογία, συνήθως η επιλογή είναι µία 
απαιτητική διαδικασία, δεδοµένου της πληθώρας των εργαλείων. Η σωστή επιλογή 
επιτυγχάνεται, στην περίπτωση που τα περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια 
πληρούνται : 

1. Ποιες φάσεις από την τυποποιηµένη µεθοδολογία δηµιουργίας 
οντολογιών, στις οποίες έγινε αναφορά παραπάνω, διαθέτει το 
συγκεκριµένο οντολογικό εργαλείο ; 

2. Τι εκφραστικότητα έχει το µοντέλο γνώσης του ; 
3. Τι είδους γραφικό περιβάλλον διαθέτει ; 
4. Εάν διαθέτει το περιβάλλον χρήσης ειδικό µοντέλο το οποίο να χρησιµεύει 

στην εισαγωγή αξιωµάτων ; 
5. Το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι αποθηκευµένο τοπικά ; 
6. Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε Web Browser ; 
7. Που αποθηκεύονται οι οντολογίες ; 
8. ∆ιαθέτει µηχανή συµπερασµού και αναζήτησης ; 
9. Σε τι µορφή οι δηµιουργούµενες οντολογίες αποθηκεύονται ; Τι γλώσσα 

παράγει ; 
10. Οντολογίες, που είναι διαθέσιµες σε άλλη µορφή, µπορούν να εισαχθούν 

στο εργαλείο ; 
11. Υπάρχει  η δυνατότητα να µεταφερθεί µία οντολογία σε άλλο εργαλείο 

δίχως να χαθεί πληροφορία ; 
12. Πως µία οντολογική εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιήσει οντολογίες 

αυτού του εργαλείου ; 
13. Τι έλεγχοι γίνονται ;   
14. Πώς µπορούµε να αξιολογήσουµε την ποιότητα της αναπτυγµένης 

οντολογίας ή άλλων υπαρχουσών οντολογιών που θα 
επαναχρησιµοποιήσω;  

15. Ποια είναι η σταθερότητα και η ωριµότητα ενός εργαλείου οντολογίας; 
 

Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση και µία 
συγκριτική µελέτη των αντιπροσωπευτικότερων εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών, 
που είναι διαθέσιµα. Πριν, όµως, θα παρουσιάσουµε τα βασικότερη είδη οντολογικών 
εργαλείων, ως εξής: 

I. Εργαλεία ανάπτυξης οντολογίας (Ontology development tools) - Αυτό 
το είδος περιλαµβάνει εργαλεία, περιβάλλοντα και σουίτες που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για την δόµηση µιας νέας οντολογίας από την αρχή ή 
την επαναχρησιµοποίηση υπαρχουσών οντολογιών. Αυτά τα εργαλεία 
περιλαµβάνουν συνήθως επιλογές τεκµηρίωσης οντολογίας, εξαγωγής 
οντολογίας και εισαγωγής από διαφορετικά σχήµατα, γραφικές 
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αναπαραστάσεις των οντολογιών που δηµιουργούνται, βιβλιοθήκες 
οντολογίας, συνηµµένες µηχανές συµπεράσµατος, κ.λπ. 

II.  Εργαλεία συνένωσης και στοίχισης οντολογιών - Η συνένωση 
οντολογίας αποτελεί σηµείο κλειδί τα τελευταία έτη. Τα εργαλεία αυτά 
έχουν εµφανιστεί για την επίλυση του προβλήµατος συνένωσης ή 
στοίχισης διαφορετικών οντολογιών στο ίδιο πεδίο γνώσης. Αυτή η 
ανάγκη εµφανίζεται στην περίπτωση που δύο επιχειρήσεις ή οργανώσεις 
συγχωνεύονται σε µία, ή στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να ληφθεί 
µια οντολογία ποιοτικά καλύτερη από άλλες υπάρχουσες οντολογίες στο 
ίδιο πεδίο γνώσης. 

III.  Εργαλεία τεκµηρίωσης περιεχοµένου µε χρήση οντολογιών - Αυτά τα 
εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους χρήστες να 
παρεµβάλλουν και να διατηρούν (ηµι)αυτόµατα σηµάνσεις σε ιστοσελίδες 
βασισµένες σε οντολογία. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία έχουν 
εµφανιστεί πρόσφατα, µαζί µε την εµφάνιση του Σηµαντικού Ιστού και 
είναι, επίσης, ήδη ενσωµατωµένα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης 
οντολογίας. 

IV.  Εργαλεία εκτέλεσης ερωτηµάτων και αποθήκευσης οντολογίας - Αυτά 
τα εργαλεία έχουν δηµιουργηθεί για να επιτρέπουν την εύκολη χρήση 
οντολογιών και την εύκολη υποβολή ερωτήσεων στις οντολογίες. Λόγω 
της ευρείας αποδοχής και χρήσης του Ιστού ως πλατφόρµα για  
επικοινωνία της γνώσης, νέες γλώσσες µε στόχο την υποβολή ερωτήσεων 
σε οντολογίες έχουν εµφανιστεί σε αυτό το πλαίσιο. 

V. Εργαλεία αξιολόγησης οντολογίας - Εµφανίζονται ως υποστηρικτικά 
εργαλεία που εξασφαλίζουν ότι οι οντολογίες και οι σχετικές τεχνολογίες 
τους έχουν ένα δεδοµένο επίπεδο ποιότητας. Η εξασφάλιση ποιότητας 
είναι εξαιρετικά σηµαντική για την αποφυγή προβληµάτων στην 
ενσωµάτωση οντολογιών και τεχνολογίας βασισµένης σε οντολογίες σε 
διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές. Για το µέλλον, η προσπάθεια αυτή 
µπορεί να οδηγήσει σε τυποποιηµένες συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων 
και σε πιστοποιήσεις. 

VI.  Εργαλεία µάθησης Οντολογίας – Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται 
για να παράγουν (ηµί)αυτόµατα οντολογίες είτε από τη φυσική γλώσσα 
είτε από κείµενα είτε από βάσεις δεδοµένων είτε από λεξιλόγια είτε από 
άλλα σχήµατα/οντολογίες. Με τη χρήση τέτοιων εργαλείων επιταχύνεται η 
διαδικασία απόκτησης γνώσης που είναι απαραίτητη για τη δόµηση µίας 
οντολογίας από την αρχή. Επίσης, µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος για 
τον εµπλουτισµό µιας υπάρχουσας οντολογίας. Τέλος, επιταχύνεται ξ η 
κατασκευή οντολογιών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για διάφορους 
σκοπούς στο Σηµαντικό Ιστό.        

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωµατικής µία σύντοµη παρουσίαση και περιεκτική αξιολόγηση 
εργαλείων που ανήκουν αποκλειστικά στα εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών.  

Στα πλαίσια της συνοπτικής περιγραφής κάθε εργαλείου, θα γίνει αναφορά 
στην οµάδα που το έχει αναπτύξει, στα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τις 
λειτουργίες του κ.λπ. Έπειτα, θα γίνει µία συγκριτική αξιολόγηση όσων εργαλείων 
αναφέρθηκαν µε βάση κάποια κριτήρια, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω.   
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3.6.1 Ontolingua Server  
 
 Το περιβάλλον του Ontolingua Server [20], που έχει αναπτυχθεί από την 
ερευνητική οµάδα KSL(Knowledge Systems Laboratory)  του πανεπιστηµίου του 
Stanford, είναι ένα σύνολο από εργαλεία και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη κοινόχρηστων οντολογιών µεταξύ κατανεµηµένων οµάδων. Η 
αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή οντολογιών παρέχει πρόσβαση σε µία βιβλιοθήκη 
από οντολογίες, µεταφραστές γλωσσών (Prolog, CORBA IDL, CLIPS, Loom, κλπ.) 
και ένα περιβάλλον κατασκευής και εξερεύνησης οντολογιών. Αποµακρυσµένα 
εργαλεία επεξεργασίας οντολογιών έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να 
επεξεργαστούν οντολογίες, και επίσης αποµακρυσµένες ή τοπικές εφαρµογές 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οντολογία της βιβλιοθήκης 
χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο OKBC (Open Knowledge Based Connectivity). 
 
 
3.6.2  WebOnto 
 

Το WebOnto [21] είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο ΚΜΙ (Knowledge 
Media Institute) του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου της Αγγλίας. Υποστηρίζει τη 
συνεργατική δηµιουργία, επεξεργασία, και περιήγηση των οντολογιών, οι οποίες 
αναπαριστάνονται µε την γλώσσα µοντελοποίησης γνώσης OCML (Operational 
Conceptual Modeling Language). Τα βασικά στοιχεία του εργαλείου είναι: η 
ανάπτυξη οντολογιών µέσα από ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής, η αυτόµατη 
δηµιουργία φορµών για την επεξεργασία των οντοτήτων από τους ορισµούς των 
κλάσεων, υποστήριξη µοντελοποίησης εργασιών, εξέταση των στοιχείων 
λαµβάνοντας υπόψη την κληρονοµικότητα των ιδιοτήτων και τον έλεγχο της 
συνέπειας των οντολογιών, ένα περιβάλλον διεπαφής µε ερωτοαπαντήσεις, και τέλος 
υποστήριξη συνεργατικής δουλειάς κατά τον σχολιασµό εγγράφων µε τη χρήση του 
συνοδευτικού εργαλείου Tadzebao. Ο εξυπηρετητής του WebOnto είναι ελεύθερα 
διαθέσιµος για την κοινότητα της µηχανικής οντολογιών. Μία βιβλιοθήκη µε πάνω 
από 100 οντολογίες είναι προσβάσιµη µέσω του WebOnto.  
 
 
3.6.3 OILEd  

 
Το OILEd [22] είναι ένας επεξεργαστής οντολογιών που αναπτύχθηκε από το 

πανεπιστήµιο του Manchester και επιτρέπει στο χρήστη να δηµιουργήσει οντολογίες 
χρησιµοποιώντας το πρότυπο γλώσσας DAML+OIL. Το µοντέλο γνώσης του OILEd 
είναι βασισµένο στην DAML+OIL, αν και αυτό επεκτείνεται µε τη χρήση µοντέλου 
παρουσίασης που µοιάζει µε πλαίσια. Έτσι το OILEd προσφέρει ένα γνωστό, όµοιο 
µε τα πλαίσια, τρόπο για µοντελοποίηση των οντολογιών, ενώ παράλληλα 
υποστηρίζει την πλούσια εκφραστικότητα της DAML+OIL. Οι κλάσεις ορίζονται µε 
βάση τις υπέρ-κλάσεις τους και τους περιορισµούς των ιδιοτήτων, µε επιπρόσθετα 
αξιώµατα να καταγράφουν περισσότερες σχέσεις όπως η σχέση ξενικότητας.  

Η βασική εργασία, στην οποία στοχεύει το OILEd, είναι η επεξεργασία των 
οντολογιών σε επίπεδο κλάσεων και όχι στιγµιότυπων, αν και τα στιγµιότυπα 
υποστηρίζονται από την DAML+OIL σχέση «one-of».  

Ένα βασικό στοιχείο της συµπεριφοράς του OILEd είναι η χρήση της 
συµπερασµατικής µηχανής FaCT για την ταξινόµηση των εννοιών µίας οντολογίας 
και για τον έλεγχο της συνέπειάς τους, µεταφράζοντας από DAML+OIL στην 
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γλώσσα περιγραφικής λογικής SHIQ. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να περιγράψει τις 
κλάσεις της οντολογίας του και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει τη συλλογιστική 
µηχανή για τον έλεγχο συνέπειας και ταξινόµησης µεταξύ των κλάσεων. 

Η 3.4 του OILEd υλοποιείται µε Java και είναι ελεύθερα διαθέσιµη από τον 
επίσηµο ιστότοπο, αν και η εγγραφή µιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
απαιτείται για το κατέβασµα. Επιπλέον πληροφορίες και σχετικές δηµοσιεύσεις είναι 
επίσης διαθέσιµες στον ιστότοπο. 
 
 
3.6.4  Protégé 4.0 
 

Το Protégé [24] αποτελεί µία πλατφόρµα «ανοιχτού κώδικα» (open source) 
βασισµένη σε Java που παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία για την µοντελοποίηση 
πεδίων γνώσης και την ανάπτυξη και επεξεργασία οντολογιών. Πρωτοεµφανίστηκε 
το 1988 και στην αρχή αποτελούσε απλώς ένα µέσο για τη δηµιουργία εργαλείων 
ανάκτησης γνώσης για έµπειρα συστήµατα. Σήµερα χάρη στις προσπάθειες του 
τµήµατος ιατρικής πληροφορικής του πανεπιστηµίου του Stanford, το Protégé έχει 
εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο µοντελοποίησης γνώσης. Η εφαρµογή 
αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε την τελευταία του έκδοση Protégé 4.0 να 
έχει κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2009. 

Το βασικό τµήµα του Protégé παρέχει ένα πλούσιο σύνολο από δοµές 
µοντελοποίησης γνώσης και λειτουργίες που υποστηρίζουν τη δηµιουργία, την 
απεικόνιση και την επεξεργασία οντολογιών σε µία πληθώρα τύπων αναπαράστασης. 
Το Protégé µπορεί να επεκταθεί κάνοντας χρήση της αρχιτεκτονικής των plug-ins και 
µιας προγραµµατιστικής διεπαφής (Application Programming Interface – API ) 
βασισµένη στη Java για την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών επεξεργασίας 
οντολογιών.    

Μία οντολογία περιγράφει το σύνολο των ρητών προσδιοριστικών εννοιών 
και συσχετίσεων που είναι σηµαντικές σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης, 
παρέχοντας ένα λεξικό για το πεδίο. Επίσης, προσδιορίζει την σηµασία των όρων που 
χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο πεδίο και βρίσκονται στο λεξικό. Τα τελευταία 
χρόνια οι οντολογίες απαντώνται σε αρκετές επιστηµονικές και επαγγελµατικές 
κοινότητες ως µέσο διαµοιρασµού, επαναχρησιµοποίησης και επεξεργασίας γνώσης 
σε συγκεκριµένα πεδία. 

Η πλατφόρµα του Protégé υποστηρίζει δύο βασικούς τύπους µοντελοποίησης 
οντολογιών : 

1. Η εφαρµογή «Protégé-frames editor» που δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να κατασκευάσουν και να δηµοσιοποιήσουν οντολογίες που 
ακολουθούν το πλαίσιο του πρωτοκόλλου Open Knowledge Base 
Connectivity (OKBC). 

2. Η εφαρµογή «Protégé-OWL editor» που δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να κατασκευάσουν οντολογίες για το Σηµαντικό Ιστό, και 
συγκεκριµένα για τη γλώσσα αναπαράστασης οντολογιών OWL, στην  
οποία θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στη συνέχεια. 

Το εργαλείο αυτό είναι ίσως το πιο δηµοφιλές. Για όλα τα παραπάνω είναι και 
αυτό που έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη της οντολογίας µας στα πλαίσια αυτής της 
διπλωµατικής εργασίας.   
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3.6.5 WebODE 
 

Το WebODE [23] είναι ο διάδοχος του ODE (Ontology Design Environment), 
και έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο τεχνητής νοηµοσύνης από το πολυτεχνείο της 
Μαδρίτης (UPM) και δηµιουργήθηκε µε επεκτάσιµη αρχιτεκτονική. Το WebODE δεν 
χρησιµοποιείται ως µία αυτόνοµη εφαρµογή αλλά ως ένας εξυπηρετητής µε διεπαφή 
Ιστού. Ο πυρήνας του περιβάλλοντος αυτού είναι η υπηρεσία πρόσβασης οντολογίας, 
που χρησιµοποιείται από όλες τις υπηρεσίες και τις εφαρµογές που συνδέονται µε τον 
εξυπηρετητή. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες για εισαγωγή/εξαγωγή οντολογιών σε 
διαφορετικά σχήµατα (XML\RDF(s), OIL, DAML+OIL, CARIN, JAVA και Jess), 
για έκδοση αξιωµάτων µε το WebODE Axiom Builder (WAB), για τεκµηρίωση 
οντολογίας, για αξιολόγηση οντολογίας και για συνένωση οντολογιών. Οι οντολογίες 
που δηµιουργούνται µε χρήση του εργαλείου WebODE αποθηκεύονται σε µια 
σχεσιακή βάση δεδοµένων. Τέλος, το WebODE καλύπτει και δίνει υποστήριξη στις 
περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην αναπτυξιακή 
διαδικασία οντολογίας που προτείνεται από τη METHONTOLOGY, αν και αυτό δεν 
την αποτρέπει από τη χρησιµοποίησή του µε άλλες µεθοδολογίες ή χωρίς την 
εφαρµογή οποιασδήποτε µεθοδολογίας. 
 
 
 
3.6.6 Συγκριτική Αξιολόγηση των εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών  
 

Εκτός από τα πέντε εργαλεία, που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπάρχει 
πληθώρα ελεύθερων και εµπορικών εργαλείων ανάπτυξης οντολογίας στην αγορά 
σήµερα και κάθε µια έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της. Για να 
ανακαλύψει ο αναγνώστης ποιό εργαλείο θα είναι το καταλληλότερο για τη 
δηµιουργία µιας οντολογίας, τα εργαλεία αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε µερικούς 
κρίσιµους παράγοντες. Τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία έγινε η αξιολόγηση είναι 
τα ακόλουθα : 

1. Αρχιτεκτονική λογισµικού κα εξέλιξη εργαλείου : Το κριτήριο αυτό 
σχετίζεται µε την αρχιτεκτονική του εργαλείου (αυτόνοµη εφαρµογή, 
εφαρµογή πελάτη/εξυπηρετητή και n-tier εφαρµογή), την επεκτασιµότητα, 
την αποθήκευση οντολογιών (βάσεις δεδοµένων, ASCII αρχεία) και ανοχή 
αποτυχίας. 

2. ∆ιαλειτουργικότητα : Το κριτήριο περιλαµβάνει πληροφορίες για τη 
διαλειτουργικότητα των εργαλείων µε άλλα εργαλεία ανάπτυξης και 
γλώσσες οντολογίας καθώς επίσης και µεταφράσεις από και σε άλλες 
γλώσσες οντολογίας. Όλα τα πρόσφατα εργαλεία υποστηρίζουν την 
εισαγωγή και εξαγωγή σε και από πολλές γλώσσες σε µία ποικιλία 
µορφών.      

3. Υπηρεσίες εξαγωγής συµπεράσµατος : Οι υπηρεσίες εξαγωγής 
συµπεράσµατος χρησιµοποιούνται για να συναγάγουν νέα γνώση από την 
οντολογία ή για να ελέγξουν τις ασυνέπειες µε τα επίσηµα αξιώµατά της. 
Οι υπηρεσίες συµπεράσµατος µπορούν είτε να είναι ενσωµατωµένες είτε 
εξωτερικές.   

4. Μοντέλο αναπαράστασης γνώσης : Η αναπαράσταση γνώσης (παράδειγµα 
KR) που κρύβεται κάτω από το πρότυπο γνώσης των εργαλείων σχετίζεται 
µε το συγκεκριµένο κριτήριο και πιο συγκεκριµένα µε το φορµαλισµό, τη 
γλώσσα αναπαράστασης γνώσης και τη τυπική γλώσσα αξιωµάτων. 
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5. ∆υνατότητες του εργαλείου : στις οποίες περιλαµβάνονται η επεξεργασία 
εννοιών µε γραφική απεικόνιση, τα συστήµατα βοήθειας (εγχειρίδια, 
χρήσιµες απαντήσεις, εικονίδια), η συνεργατική ανάπτυξη και η παροχή 
επαναχρησιµοποιήσιµων βιβλιοθηκών οντολογίας. 

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια αξιολογήθηκαν τα εργαλεία 
ανάπτυξης οντολογιών και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 Ontoligua 

Server 
WebOnto OILEd Protégé 4.0 WebODE 

∆ιεπαφή 
Χρήστη HTML Applets 

Java 
Swing 

Java (OWL 
API) 

HTML και 
applets 

Επεξεργασία 
εννοιών µε γραφική 

απεικόνιση 
Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι 

Τυπικός 
επεξεργαστής 
αξιωµάτων 

Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι 

Συνεργατική 
Ανάπτυξη 

Ναι Ναι Όχι Όχι Ναι 

Μηχανή Εξαγωγής 
Συµπερασµάτων JTP 

OCML KR 
σύστηµα 

FaCT, 
RACER, 
συµβατό 
µε DIG 

FaCT++, Pellet Prolog, Jess 

Έλεγχος Συνέπειας Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι 
Αυτόµατη 

Ταξινόµηση 
Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι 

Πίνακας 3.2 : Πίνακας σύγκρισης εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών 

 
3.7  Γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών 
 

Στην επιστήµη της πληροφορικής, οι γλώσσες οντολογίας είναι τυπικές 
γλώσσες που χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση οντολογιών. Επιτρέπουν την 
κωδικοποίηση της γνώσης για συγκεκριµένα πεδία γνώσης και περιλαµβάνουν συχνά 
κανόνες συλλογισµού που υποστηρίζουν την επεξεργασία εκείνης της γνώσης. Οι 
γλώσσες οντολογίας είναι συνήθως δηλωτικές γλώσσες, είναι σχεδόν πάντα 
γενικεύσεις των γλωσσών πλαισίων (frame language), και είναι συνήθως βασισµένες 
είτε στη λογική πρώτης τάξης είτε στη λογική περιγραφής. 

Σήµερα, υπάρχουν αρκετές γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών και µπορούν 
να διαιρεθούν στους εξής κύριους τύπους :  

1. Παραδοσιακές γλώσσες : Οι γλώσσες αυτές δηµιουργήθηκαν στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 κυρίως στα πλαίσια του επιστηµονικού κλάδου της 
Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence - ΑΙ).   Κάποιες από αυτές είναι 
(1) Flogic, (2) LOOM, (3) OCML, (4) Ontolingua, (5) KIF και (6)Carin  
 
2. Web-based γλώσσες : Με την αύξηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου όλο και 
περισσότερες γλώσσες οντολογίας αναπτύχθηκαν για να εκµεταλλευτούν την 
αφθονία στοιχείων του Παγκόσµιου Ιστού. Αυτές οι βασισµένες στον Ιστό 
γλώσσες οντολογίας (web-based ontology languages) ή οι γλώσσες σήµανσης 
οντολογίας (ontology markup languages) είναι συντακτικά βασισµένες στις 
υπάρχουσες γλώσσες σήµανσης όπως η HTML ή XML. Ακολουθεί µία λίστα 
από αυτές, (1) Simple HTML ontology extensions (SHOE),  (2) XML-Based 
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Ontology exchange language (XOL) , (3) Ontology markup language (OML 
and KML), (4) Resource description Framework schema language(RDFS), (5) 
DARPA agent markup language (DAML), (6) Ontology interchange language 
(OIL) και (7) Ontology Web Language (OWL). 
 
3. Γλώσσες που αναπτύχθηκαν για να αναπαραστήσουν συγκεκριµένες 
οντολογίες και να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένες εφαρµογές  

Παραδείγµατα: CycL, GRAIL, NKRL  
  
Η διαφορά ανάµεσα στις παραδοσιακές και στις web-based γλώσσες είναι πως 

οι τελευταίες διαθέτουν καλά ορισµένη σύνταξη και σηµασιολογία και ικανοποιητική 
συλλογιστική (reasoning) υποστήριξη. Επίσης, παρέχουν δύναµη και ευελιξία στην 
εκφραστικότητα και το συντακτικό τους είναι συµβατό µε ήδη υπάρχοντα πρότυπα 
του web (XML, RDF, RDFS). 

Ο όρος συλλογιστική (reasoning), που αναφέρθηκε παραπάνω, ονοµάζεται η 
διαδικασία επαγωγής συµπερασµάτων µε τη χρήση της λογικής και εξακρίβωσης της 
εγκυρότητας των συµπερασµάτων αυτών. Η συλλογιστική υποστήριξη (υπηρεσίες 
συµπερασµού) εξασφαλίζει ποιότητα στην οντολογία. Ποιότητα στην οντολογία 
επιτυγχάνεται, επίσης, και µε την ανάπτυξη µίας γλώσσας, η οποία διαθέτει πλούσια 
εκφραστικότητα. Ο όρος εκφραστικότητα αναφέρεται στον αριθµό και στον τύπο των 
διαθέσιµων σχέσεων που ορίζουν τις κλάσεις.  

Η διαφοροποίηση και ο διαχωρισµός των γλωσσών αναπαράστασης 
οντολογιών βασίζεται κυρίως (α) στη σύνταξη, (β) στην ορολογία, για παράδειγµα οι 
ιδιότητες σε άλλες γλώσσες αναφέρονται ως properties και σε άλλες ως slots (πχ 
Class-concept, Instance-object, Slot-property), (γ) στην εκφραστικότητα, δηλαδή κάτι 
που µπορούµε να εκφράσουµε σε µία γλώσσα δεν µπορούµε σε µία άλλη και (δ) στη 
σηµασιολογία καθώς η ίδια δήλωση µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε 
διαφορετικές γλώσσες. 

Στο επόµενο διάγραµµα φαίνεται ο τρόπος ανάπτυξης κάθε µιας από τις 
γλώσσες σήµανσης οντολογίας και το που βασίστηκαν. Στην συνέχεια, παρατίθεται 
σύντοµες περιγραφές των γλωσσών αυτών µε εξαίρεση την γλώσσα OWL στην οποία 
θα γίνει εκτενής και λεπτοµερής αναφορά. 

 
 
 

 
Εικόνα 3.1 : H «πυραµίδα» των γλωσσών σήµανσης οντολογιών 
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3.7.1 XML (Extensible Markup Language) 
 

Η XML έχει χαµηλού επιπέδου µοντέλο δεδοµένων και ως εκ τούτου δε 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δηµιουργία οντολογιών εξειδικευµένου πεδίου ή 
οντολογικών λεξιλογίων και δε µπορεί να χρησιµοποιήσει βασικές οντολογικές αρχές 
µοντελοποίησης. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για διαµοιραζόµενες πηγές στον 
παγκόσµιο ιστό και δε διαθέτει µηχανή συµπερασµού. 
 
 
3.7.2 RDF και RDFS 
 

Το RDF (Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων) σχεδιάστηκε για την αναπαράσταση 
µεταδεδοµένων που περιγράφουν πόρους του Ιστού χρησιµοποιώντας τρείς τύπους 
αντικειµένων : 

� Πόρους (resources), δηλαδή οντότητες που περιγράφονται στις εκφράσεις 
του RDF και πάντοτε αναγνωρίζονται µε κάποιο URI ή και ένα επιπλέον 
id, 

� Ιδιότητες (properties), που ορίζουν συγκεκριµένες παραµέτρους, 
χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή σχέσεις τα οποία χρησιµοποιούνται για να 
περιγράψουν ένα πόρο, 

� ∆ηλώσεις (statements), που αντιστοιχούν µία τιµή για µία ιδιότητα σε έναν 
πόρο (η τιµή αυτή µπορεί  να είναι µε τη σειρά της µία άλλη RDF 
δήλωση). 

Το RDF δεν παρέχει µηχανισµούς για την περιγραφή των ιδιοτήτων, ούτε και 
µηχανισµούς για την περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των ιδιοτήτων αυτών και άλλων 
πόρων. Αυτός είναι ο ρόλος της γλώσσας περιγραφής του λεξιλογίου του RDF, που 
καλείται RDF Schema (RDFS). Η RDFS καθιστά δυνατή την αναπαράσταση 
κλάσεων, ρόλων και περιορισµών σε αυτούς τους ρόλους, ενώ το RDF επιτρέπει την 
αναπαράσταση στιγµιότυπων και γεγονότων (δηλώσεων). Συγκεκριµένα µε την 
RDFS επιτρέπονται τα οντολογικά αξιώµατα της κλάσης, της κληρονοµικότητας 
κλάσεων, της κληρονοµικότητας ιδιοτήτων και των περιορισµών πεδίου ορισµού και 
πεδίου τιµών.  

Ο συνδυασµός RDF και RDFS καλείται RDF(S). Η γλώσσα δεν επιτρέπει την 
αναπαράσταση αξιωµάτων, ενώ ο µόνος δυνατός συµπερασµός είναι η υπαγωγή. Το 
πλεονέκτηµα της γλώσσας είναι η χρήση του χαρακτηριστικού χώρων ονοµάτων 
(namespaces) από την XML και η χρήση URIs για την αναγνώριση οντοτήτων που 
είναι ήδη ορισµένες στον Ιστό. Τούτο συνεπάγεται τις ακόλουθες δυνατότητες : 

� Οι δηλώσεις µπορούν να αναφέρονται σε άλλες οντολογίες που είναι 
κατανεµηµένες στον Ιστό, 

� Μία οντολογία µπορεί να οριστεί σύµφωνα µε µία άλλη οντολογία που 
είναι διαθέσιµη στον Ιστό.  

 
 
3.7.3 XOL 
 

Η XOL (Γλώσσα Ανταλλαγής Οντολογιών βασισµένη στην XML) 
σχεδιάστηκε από την κοινότητα της βιοπληροφορικής σε ορισµένα πανεπιστήµια και 
εταιρείες της Αµερικής για την ανταλλαγή ορισµών οντολογιών µεταξύ ετερογενών 
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συνόλων πληροφοριακών συστηµάτων στο πεδίο αυτό, αλλά µπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλα πεδία. Ο ορισµός της γλώσσας προέρχεται από δύο διαφορετικές ανάγκες : 

� την ανάγκη για µία γλώσσα µε τη σηµασιολογία των αντικειµενοστραφών 
συστηµάτων αναπαράστασης γνώσης, κάτι που οδήγησε στη χρήση ενός 
υποσυνόλου του OKBC που καλείται OKBC-Lite, 

� την ανάγκη για το συντακτικό της XML, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα 
και την αξιοποίηση των υπαρχόντων συντακτικών αναλυτών (parsers).   

Η XOL δηµιουργήθηκε ύστερα από αξιολόγηση των υπαρχουσών τότε 
γλωσσών αναπαράστασης οντολογιών (Ontolingua και OML), συνδυάζοντας το απλό 
και αναγνώσιµο συντακτικό της OML µε την υψηλή εκφραστικότητα της Ontolingua. 
Επιπλέον, η γλώσσα δεν επιτρέπει τον ορισµό αξιωµάτων σχηµατισµού εννοιών και 
κανόνων.     

Σχεδιάστηκε µε σκοπό να παρέχει ένα σχήµα ανταλλαγής ορισµών οντολογίας 
µεταξύ ενός συνόλου ενδιαφερόµενων οµάδων. Εποµένως, δεν προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη οντολογιών, αλλά ως ενδιάµεση γλώσσα για τη 
µεταφορά οντολογιών µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, 
εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών ή προγραµµάτων εφαρµογής. ∆υνατότητα 
συγγραφής XOL εγγράφων διαθέτουν αρκετοί XML editors.  
 
 
3.7.4  SHOE 
 

Η Απλή Οντολογική Επέκταση της HTML αναπτύσσεται στο πανεπιστήµιο 
του Maryland και χρησιµοποιήθηκε σαν βάση για την ανάπτυξη της OML. Η SHOE 
δηµιουργήθηκε αρχικά ως µία επέκταση της HTML, µε στόχο την ενσωµάτωση 
αναγνώσιµης από την µηχανή σηµασιακής γνώσης σε HTML ή άλλα έγγραφα του 
Ιστού. Πρόσφατα το συντακτικό της γλώσσας προσαρµόστηκε στην XML. 

Η SHOE επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους πράκτορες να συλλέγουν 
χρήσιµες πληροφορίες για ιστοσελίδες και έγγραφα, βελτιώνοντας τους µηχανισµούς 
αναζήτησης και συλλογής γνώσης. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από τρία στάδια : 
(1) Ορισµός µιας οντολογίας (2) σχολιασµό των HTML σελίδων µε οντολογική 
πληροφορία για την περιγραφή των ίδιων καθώς και άλλων σελίδων και τέλος (3) 
σηµασιακή ανάκτηση πληροφορίας από πράκτορες που ερευνούν όλες τις 
υπάρχουσες σελίδες και κρατούν ενηµερωµένες πληροφορίες.       
 
 
3.7.5 OML 
 

Η Οντολογική Γλώσσα Σήµανσης αναπτύσσεται στο πανεπιστήµιο της 
Washington και βασίζεται µερικώς στη SHOE. Ουσιαστικά, η OML υπήρξε στην 
αρχή µία µετεγγραφή  της SHOE σε XML. Εποµένως, η SHOE και η OML έχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά.  

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα της OML. Αυτή η προσέγγιση των 
διαδοχικών επιπέδων υιοθετήθηκε από την OIL και µετέπειτα από την OWL. Τα 
επίπεδα είναι τα ακόλουθα : 

� OML Core, που σχετίζεται µε τις λογικές παραµέτρους της γλώσσας και 
συµπεριλαµβάνεται στα άλλα επίπεδα, 

� Simple OML, που αντιστοιχεί απευθείας στο RDF(S), 
� Abbreviated OML, που περιλαµβάνει χαρακτηριστικά εννοιολογικών 

γράφων, 
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� Standard OML, που αποτελεί την πιο εκφραστική έκδοση της γλώσσας. 
 

  
3.7.6 OIL 

 
Η Επίπεδο Συµπερασµού Οντολογία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του IST 

προγράµµατος OnToKnowledge µε στόχο τη σηµασιακή διαλειτουργικότητα µεταξύ 
διαδικτυακών πόρων. Το συντακτικό και η σηµασιολογία της γλώσσας βασίζονται σε 
υπάρχουσες προτάσεις (OKBC, XOL και RDF(s)) και παρέχουν µηχανισµούς 
µοντελοποίησης που χρησιµοποιούνται ευρέως στις βασισµένες σε πλαίσια 
προσεγγίσεις και στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη οντολογιών (έννοιες, ταξινοµίες 
εννοιών, σχέσεις κ.ο.κ.). Η τυπική σηµασιολογία της OIL και η δυνατότητα 
διεξαγωγής συλλογισµού µε αυτήν προέρχονται από τις Λογικές Περιγραφής.  

Η OIL κατασκευάζεται πάνω στην RDF(S) και ακολουθεί την παρακάτω 
(γνωστή από την OML) προσέγγιση διαδοχικών επιπέδων : 

� Η Core OIL περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που αντιστοιχούν απευθείας 
στο RDF(S). 

� Η Standard OIL θεωρείται το πλήρες µοντέλο της OIL και περιλαµβάνει 
περισσότερα εκφραστικά αξιώµατα από ότι η RDF(S). 

� Η Instance OIL προσθέτει στιγµιότυπα και ρόλους στο προηγούµενο 
µοντέλο.  

� Η Heavy OIL είναι το επίπεδο που θα φιλοξενήσει τις µελλοντικές 
επεκτάσεις της γλώσσας. 

 
 

3.7.7 DAML+OIL    
 

Η DAML+OIL υπήρξε, για αρκετό καιρό, η βασική γλώσσα αναφοράς για το 
Σηµαντικό  Ιστό. Ο υποσκελισµός της DAML+OIL από την πρόσφατη OWL δεν 
µειώνει την αξία του παραπάνω ισχυρισµού, καθώς η γλώσσα απολαµβάνει 
σταθερότητας και, πάνω από όλα, ενός συνόλου εργαλείων και πρακτικών 
εφαρµογών που η OWL δεν έχει ακόµα γνωρίσει. 

Με στόχο τη χρηµατοδότηση της έρευνας για γλώσσες, υποδοµή και εργαλεία 
που θα κάνουν τον Ιστό πιο προσπελάσιµο και κατανοήσιµο, η ∆ιεύθυνση Άµυνας 
Προηγµένων Ερευνητικών Προγραµµάτων των Η.Π.Α. ξεκίνησε το πρόγραµµα 
DAML (Γλώσσα Σήµανσης Πρακτόρων). Από τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν ο 
ορισµός της γλώσσας DAML-ONT, η οποία παρουσίαζε µεγαλύτερη εκφραστική 
δύναµη από την RDF(S) και είχε σαφείς επιρροές από την Ontolingua, το OKBC, την 
SHOE και την XOL. Ύστερα από συζητήσεις σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ της 
DAML-ONT και της OIL αποφασίστηκε η συγχώνευση των δύο γλωσσών µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία της γλώσσας DAML-OIL. 

Η DAML-OIL είναι µία RDF(S) γλώσσα µε πλουσιότερους µηχανισµούς 
µοντελοποίησης, όπως αυτοί απαιτούνται στα πλαίσια, καθώς και ξεκάθαρη και 
καλώς ορισµένη σηµασιολογία που βασίζεται στις Λογικές Περιγραφής. Η πρώτη 
έκδοση της γλώσσας δεν περιελάµβανε τύπους δεδοµένων. Η τρέχουσα έκδοση 
ενσωµατώνει αυθαίρετους (ενσωµατωµένους και παραγόµενους) τύπους δεδοµένων 
µε το σύστηµα της XML Schema. 



  OWL & SWRL 

 

41 
                                                                     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4  OWL & SWRL 
 

Οι ελλείψεις και οι περιορισµοί που εντοπίζονται στις προαναφερθέντες 
γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών, οδήγησαν το Web Ontology Working Group 
της W3C και άλλων ερευνητικών οµάδων στη πρόταση µιας νέας, εκφραστικά πιο 
ισχυρής γλώσσας, την OWL. Η γλώσσα αυτή, επιλέχθηκε λοιπόν για την 
αναπαράσταση της οντολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εφαρµογής της 
παρούσας διπλωµατικής. Ως εκ τούτου, στη  συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της γλώσσας, οι τρείς υπογλώσσες στις οποίες «διαιρείται» η OWL, 
τα βασικά στοιχεία σύνταξής της, καθώς και η πιο πρόσφατη προδιαγραφή της 
γλώσσας, η OWL 2. Στη συνέχεια, αναλύεται η αναγκαιότητα επέκταση της OWL µε 
µία «γλώσσα κανόνων» µε στόχο να ξεπεραστούν οι περιορισµοί που υπάρχουν όσον 
αφορά τις «ιδιότητες». Οι κανόνες στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας 
αποτελούν το «µέσο» της επίτευξης της λειτουργικότητας της εξατοµίκευσης της 
εφαρµογής. Τέλος, παρουσιάζεται η γλώσσα SWRL, που χρησιµοποιείται για την 
συγγραφή κανόνων.   

 

4.1  OWL (Web Ontology Language) 
 
Η OWL (Ontology Web Language – Γλώσσα Οντολογίας Ιστού) είναι η πιο 

πρόσφατη εξέλιξη στις γλώσσες οντολογιών για το Σηµαντικό Ιστό. Αποτελεί µία 
σηµασιακή γλώσσα σήµανσης για τη δηµιουργία και τη διανοµή οντολογιών στο 
διαδίκτυο. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η OWL (που αναπτύσσεται από το 
W3C) έχει οριστικοποιηθεί πολύ πρόσφατα, µόλις τον Φεβρουάριο του 2004 πέρασε 
σε κατάσταση Σύστασης (W3C Recommendation).    

Πολλές ερευνητικές οµάδες σε Ευρώπη και Αµερική είχαν διαγνώσει την 
ανάγκη ύπαρξης µιας νέας ισχυρής γλώσσας οντολογιών, καθώς η RDF και το RDF 
Schema δεν παρείχαν την απαραίτητη εκφραστική ισχύ [27]. Με τη χρήση του 
λεξιλογίου της RDF και του RDF Schema είναι δυνατόν να οριστούν στιγµιότυπα 
τάξεων, ιεραρχίες τάξεων και ιδιοτήτων καθώς και καθολικοί περιορισµοί που  
αφορούν το πεδίο ορισµού και το πεδίο τιµών ιδιοτήτων. Εντούτοις, διάφορα άλλα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα λείπουν. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 

1. Τοπική εµβέλεια ιδιοτήτων 
2. Μη επικάλυψη κλάσεων : ∆εν είναι δυνατή η δήλωση κλάσεων ξένων 

µεταξύ τους παρά µόνο η δήλωση σχέσεων υποκλάσεων.   
3. Λογικοί συνδυασµοί κλάσεων : Η δηµιουργία νέων κλάσεων από το 

συνδυασµό υπαρχουσών δεν είναι δυνατή, δηλαδή κλάσεις που να 

Κεφάλαιο 
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προκύπτουν από τοµές, ενώσεις και συµπληρώµατα άλλων κλάσεων δεν 
είναι έγκυρες.   

4. Περιορισµοί πληθυκότητας : ∆εν είναι δυνατή η επιβολή περιορισµών 
στο πλήθος των διακριτών τιµών µιας ιδιότητας. Για παράδειγµα, δεν είναι 
δυνατό να οριστεί ότι ένας άνθρωπος έχει ακριβώς µία µητέρα. 

5. Ειδικά χαρακτηριστικά ιδιοτήτων : ∆εν υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης 
ειδικών χαρακτηριστικών για τις ιδιότητες, π.χ. µία ιδιότητα είναι 
µεταβατική, µοναδική ή αντίστροφη µιας άλλης. 

Οι παραπάνω περιορισµοί της RDF και του RDF Schema οδήγησαν στον 
ορισµό της γλώσσας DAML+OIL, η οποία αποτέλεσε σηµείο εκκίνησης για τον 
ορισµό της OWL. Η OWL αναπτύχθηκε ως επέκταση του RDF Schema και 
ενσωµάτωσε λύσεις για προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά τον ορισµό και τη 
χρησιµοποίηση της γλώσσας DAML+OIL. H OWL, καλύπτοντας όλες τις παραπάνω 
αδυναµίες, διαθέτει µεγαλύτερη εκφραστικότητα η οποία σαφώς είναι αναγκαία για 
το Σηµαντικό Ιστό καθώς και επιτρέπει τη χρήση συστηµάτων συλλογισµού για την 
διεξαγωγή αποτελεσµατικών συµπερασµών πάνω στις οντολογίες που αναπαρίσταται 
στον Ιστό µε αυτή τη γλώσσα.  

Γενικά ισχύει ότι µεγαλύτερη εκφραστική δύναµη µιας γλώσσας συνεπάγεται 
τη διεξαγωγή συµπερασµών αυξανόµενης πολυπλοκότητας έως και µη 
αποφασισιµότητα. Για το λόγο αυτό, η OWL ορίζεται από το Web OntologyWorking 
Group του W3C ως τρείς υπογλώσσες (OWL Lite, OWL DL, OWL Full) µε 
διαφορετική εκφραστική ισχύ, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω ξεκινώντας από 
αυτή που έχει την µικρότερη (OWL Lite) και καταλήγοντας σε αυτή που έχει τη 
µεγαλύτερη εκφραστική ισχύ (OWL Full). Κάθε υπογλώσσα αποτελεί επέκταση της 
υπογλώσσας µε την αµέσως µικρότερη εκφραστική ισχύ.  

� Η OWL Lite έχει σχεδιαστεί για την έκφραση ιεραρχιών ταξινόµησης και 
απλών περιορισµών ιδιοτήτων. Για παράδειγµα, ενώ η OWL Lite 
υποστηρίζει περιορισµούς πληθυκότητας, οι µόνες τιµές που επιτρέπονται 
είναι 0 και 1. Είναι πιο εύκολο να σχεδιαστούν εργαλεία και να 
αντιστοιχιστούν θησαυροί όρων και ταξινοµίες στην OWL Lite από ότι 
στα άλλα εκφραστικότερα επίπεδα και είναι πιο εύκολη στην εκµάθηση 
από τους χρήστες. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της είναι ασφαλώς η 
περιορισµένη εκφραστικότητα.     

� Η OWL DL σχεδιάστηκε για τους χρήστες που επιθυµούν τη µέγιστη 
δυνατή εκφραστικότητα διατηρώντας : 
I. Την υπολογιστική πληρότητα (όλα τα συµπεράσµατα να είναι 

εγγυηµένα υπολογίσιµα) και  
II.  Την αποφασισιµότητα (η διεξαγωγή συµπερασµών να 

πραγµατοποιείται σε πεπερασµένο χρόνο). 
Η OWL DL ονοµάζεται έτσι λόγω της αντιστοιχίας της µε τις Λογικές 
Περιγραφής. Οι Λογικές Περιγραφής είναι µία οικογένεια λογικών 
γλωσσών που επιτρέπουν την εύκολη περιγραφή τάξεων αντικειµένων, 
καθώς και την αποδοτική διενέργεια ελέγχων υπαγωγής και ταξινόµησης, 
δηλαδή ελέγχων του κατά πόσον µία τάξη αποτελεί υπό-τάξη µιας άλλης 
και του κατά πόσον µία οντότητα ανήκει σε µία τάξη.  
Το πλεονέκτηµα της υπογλώσσας αυτής είναι η αποδοτική υποστήριξη της 
συλλογιστικής. Από την άλλη όµως χάνεται η πλήρης συµβατότητα µε την 
RDF. ∆ηλαδή, ένα RDF κείµενο θα πρέπει να επεκταθεί ή να περιοριστεί 
σε κάποια σηµεία του ώστε να γίνει νόµιµο OWL DL κείµενο. 
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� Η OWL Full προορίζεται για χρήστες που επιθυµούν µέγιστη 
εκφραστικότητα και την πλήρη εκφραστική ελευθερία του RDF χωρίς 
όµως εγγυήσεις επιλυσιµότητας. Χρησιµοποιεί όλες τις θεµελιώδεις αρχές 
των υπογλωσσών OWL και επιτρέπει το συνδυασµό των αρχών αυτών µε 
την RDF και το RDF Schema. Ενώ, και η OWL DL και η OWL Full 
χρησιµοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο, η  OWL DL θέτει κάποιους 
περιορισµούς στη χρήση του.  Για παράδειγµα, στην OWL Full µπορεί µία 
κλάση να ορίζεται σαν συλλογή ατόµων ενώ συγχρόνως να θεωρείται 
άτοµο και η ίδια, πράγµα που οδηγεί σε µη αποφασισιµότητα. Αντίθετα, η 
OWL DL απαιτεί αυστηρό διαχωρισµό των τύπων.  

Κάθε µια από αυτές τις υπογλώσσες είναι η επέκταση του απλούστερου 
προκατόχου της, σχηµατικά αυτό φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. Ισχύει το ακόλουθο 
σύνολο σχέσεων µεταξύ των τριών υπογλωσσών, αλλά τα αντίστροφά τους όχι. 

1. Κάθε έγκυρη οντολογία της OWL Lite είναι µια έγκυρη οντολογία της 
OWL DL.   

2. Κάθε έγκυρη οντολογία της OWL DL είναι µια έγκυρη οντολογία της 
OWL Full.   

3. Κάθε έγκυρο συµπέρασµα της OWL Lite είναι ένα έγκυρο συµπέρασµα 
της OWL DL.   

4. Κάθε έγκυρο συµπέρασµα OWL DL είναι ένα έγκυρο συµπέρασµα της 
OWL Full.  

  
 

                  
Εικόνα 4.1 : Οι υπογλώσσες της OWL  

  
Η OWL εξακολουθεί να χρησιµοποιεί την RDF και το RDF Schema σε 

µεγάλο βαθµό : 
1. Όλα τα είδη της OWL χρησιµοποιούν την RDF για τη σύνταξή τους. 
2.  Τα στιγµιότυπα ορίζονται όπως στην RDF, χρησιµοποιώντας τις RDF 

περιγραφές και εισάγοντας την πληροφορία. 
3. Constructors της OWL όπως owl:Class owl:DatatypeProperty και 

owl:ObjectProperty αποτελούν εξειδικεύσεις των αντίστοιχων της RDF.   
 Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη οντολογιών που υιοθετούν την OWL πρέπει 

να εξετάσουν το ποια υπογλώσσα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η 
επιλογή µεταξύ της OWL Lite και της OWL DL εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο 
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οι χρήστες απαιτούν περισσότερο εκφραστικά κατασκευάσµατα που παρέχεται από 
την OWL DL. Η επιλογή µεταξύ της OWL DL και της OWL Full εξαρτάται κυρίως 
από το βαθµό στον οποίο οι χρήστες απαιτούν τις διευκολύνσεις της µετα-
διαµόρφωσης της RDF Schema. Κατά τη χρησιµοποίηση της OWL Full σε σύγκριση 
µε την OWL DL, η υποστήριξη συλλογισµών είναι λιγότερο προβλέψιµη, µιας και 
δεν υπάρχουν ακόµη πλήρεις εφαρµογές.  

Η OWL Full µπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της RDF, ενώ η OWL Lite και 
η OWL DL ως επεκτάσεις µιας περιορισµένης άποψης της RDF. Κάθε έγγραφο OWL 
(Lite, DL, Full) είναι ένα έγγραφο RDF, και κάθε έγγραφο RDF είναι ένα έγγραφο 
OWL Full, αλλά µόνο µερικά έγγραφα RDF θα είναι ένα έγκυρα έγγραφα OWL Lite 
ή OWL DL. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται προσοχή όταν θέλει ένας χρήστης να 
θεωρήσει ένα έγγραφο RDF ως έγγραφο OWL. Όταν η εκφραστικότητα της OWL 
DL ή της OWL Lite κρίνεται κατάλληλη, µερικές προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν για 
να εξασφαλίσουν ότι το αρχικό έγγραφο RDF συµµορφώνεται µε τους πρόσθετους 
περιορισµούς από την OWL DL και την OWL Lite. Μεταξύ των άλλων, κάθε URI 
που χρησιµοποιείται σαν όνοµα κατηγορίας πρέπει να βεβαιωθεί ρητά ότι είναι του 
τύπου owl:Class και κάθε αντικείµενο πρέπει να βεβαιωθεί ότι ανήκει τουλάχιστον σε 
µια κατηγορία. 
 
 
4.1.1  Σύνταξη της OWL  

 
Η OWL χρησιµοποιεί τη σύνταξη της RDF που στηρίζεται στην XML 

(RDF/XML). Βέβαια, η RDF/XML σύνταξη δεν παρέχει µια πολύ αναγνώσιµη 
σύνταξη. Ως εκ τούτου, άλλες συντακτικές µορφές για την OWL έχουν καθοριστεί 
επίσης :  

� Σύνταξη βασισµένη στην XML, ανεξάρτητη της RDF/XML. 
� Μία αφηρηµένη σύνταξη πιο συµπαγής και ευανάγνωστη από τις 

αντίστοιχες XML και RDF/XML. 
� Μία γραφική σύνταξη που στηρίζεται στην UML. 
Στην συνέχεια, θα γίνει µία σύντοµη περιγραφή στη σύνταξη : 

 
 
Πληροφορίες Επικεφαλίδας (Header Information) 
 

Τα OWL έγγραφα καλούνται συνήθως OWL οντολογίες και είναι RDF 
έγγραφα. Το στοιχείο ρίζας µιας OWL οντολογίας είναι ένα rdf:RDF στοιχείο, το 
οποίο διευκρινίζει διάφορα namespaces: 

 
<rdf:RDF 
            xmlns:owl ="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
            xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
            xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
            xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

 
Όσον αφορά τη δοµή γενικά ενός OWL εγγράφου, να σηµειωθεί ότι όλες οι 
δηλώσεις, στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω, θα βρίσκονται εµφωλευµένες στο 
παραπάνω στοιχείο-ρίζα rdf:RDF του εγγράφου.  

Μια OWL οντολογία µπορεί να αρχίσει µε µια συλλογή ισχυρισµών οι οποίοι 
εµπεριέχουν την έννοια της πληροφορίας για την ίδια την οντολογία που πρόκειται να 
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αναπτυχθεί στη συνέχεια. Οι ισχυρισµοί αυτοί οµαδοποιούνται κάτω από στοιχείο 
owl:Ontology, και περιέχουν σχόλια (δήλωση rdfs:comment), τον έλεγχο έκδοσης 
(δήλωση owl:priorVersion, στο συγκεκριµένο θέµα θα γίνει αναφορά και παρακάτω), 
και το συνυπολογισµό άλλων οντολογιών (δήλωση owl:imports) και άλλα.  

Για παράδειγµα, 
 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
            <rdfs:comment>An example OWL ontology</rdfs:comment> 
            <owl:priorVersion 
                   rdf:resource="http://www.mydomain.org/uni-ns-old"/> 
            <owl:imports 
                   rdf:resource="http://www.mydomain.org/persons"/> 
            <rdfs:label>University Ontology</rdfs:label> 
</owl:Ontology> 
 
Μόνο ένας από αυτούς τους ισχυρισµούς έχει οποιαδήποτε συνέπεια για τη 

λογική έννοια της οντολογίας, η δήλωση owl:imports, η οποία απαριθµεί άλλες 
οντολογίες των οποίων το περιεχόµενο υποτίθεται ότι είναι µέρος της τρέχουσας 
οντολογίας. Η δήλωση αυτή εισάγεται σε µία οντολογία και αναφέρεται σε µία άλλη 
για να δηλώσει ότι κάποιοι περιορισµοί που περιέχονται στην δεύτερη 
χρησιµοποιούνται στην πρώτη. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο συνυπολογισµός 
είναι µεταβατική ιδιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι εάν η οντολογία Α συνυπολογίζει την Β 
και η Β συνυπολογίζει την Γ, τότε η οντολογία Α συνυπολογίζει την Α αλλά και την 
Β.   

 
 

OWL Κλάσεις 
 
Οι OWL κλάσεις ορίζονται µε την δήλωση owl:Class. Οι κλάσεις επίσης 

µπορούν να οργανωθούν σε µία ιεραρχία χρησιµοποιώντας τη δήλωση rdfs:subClass.  
Οι ιεραρχίες των κλάσεων µπορούν να οριστούν χρησιµοποιώντας µία ή 
περισσότερες δηλώσεις που ορίζουν ότι µία κλάση είναι υπο-κλάση µιας άλλης 
κλάσης. 

Με τη δήλωση owl:Thing, ορίζουµε την η υπερ-κλάση όλων, την κλάση 
Thing. Κάθε κλάση, λοιπόν, που ορίζεται από το δηµιουργό µιας οντολογίας είναι 
υποκλάση αυτής, στην ιεραρχία των κλάσεων βρίσκεται κάτω από αυτήν. Αντίθετα, 
µε την δήλωση owl:Nothing, ορίζουµε την κλάση Nothing η οποία είναι η κενή κλάση 
και είναι η υποκλάση κάθε κλάσης. 

Η ισοδυναµία δύο κλάσεων ορίζεται µε την δήλωση owl:equivalentClass. Οι 
ισοδύναµες κλάσεις έχουν τις ίδιες οντότητες. Οι δηλώσεις ισοδυναµίας κλάσεων 
είναι χρήσιµες όταν, για παράδειγµα, επιθυµεί κανείς να συνδυάσει οντολογίες που 
ενδεχοµένως χρησιµοποιούν διαφορετικά ονόµατα κλάσεων για ισοδύναµες έννοιες. 
 

 
OWL Ιδιότητες 

 
Στην OWL, υπάρχουν δύο είδη ιδιοτήτων, οι ιδιότητες αντικειµένων (object 

properties) και οι ιδιότητες τύπων δεδοµένων (datatype properties). Να σηµειωθεί ότι 
η OWL δεν έχει προκαθορισµένους τύπους δεδοµένων και για αυτό επιτρέπει τη 
χρήση τύπων δεδοµένων της XML. Οι ιδιότητες αντικειµένων χρησιµοποιούνται για 
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να συνδέσουν δύο άτοµα µεταξύ τους, όπως για παράδειγµα η ιδιότητα εχωΠατερα 
συνδέει ένα άτοµο µε ένα άλλο που αντιπροσωπεύει τον πατέρα του, ενώ οι ιδιότητες 
τύπων δεδοµένων συνδέουν ένα άτοµο µε µια τιµή τύπου δεδοµένων, όπως για 
παράδειγµα η ιδιότητα εχωΗλικια η οποία συνδέει ένα άτοµο µε µια τιµή που 
αντιπροσωπεύει την ηλικία του. Στη συνέχεια, παρατίθενται ένα σύνολο δηλώσεων 
σχετικών  µε τις ιδιότητες : 
 
� ∆ήλωση owl:ObjectProperty : Χρησιµοποιείται για να δηλώσει µία ιδιότητα 

αντικειµένων. 
� ∆ήλωση owl:DatatypeProperty : Χρησιµοποιείται για να δηλώσει µία ιδιότητα 

τύπων δεδοµένων. 
� ∆ήλωση rdfs:subPropertyOf  : Χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι µία ιδιότητα 

είναι υποπερίπτωση µιας άλλης ιδιότητας.  
� ∆ήλωση rdfs:domain : ∆ηλώνει το πεδίο ορισµού µιας ιδιότητας.  
� ∆ήλωση rdfs:range : ∆ηλώνει το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας. 
� ∆ήλωση owl:equivalentProperty : ∆ύο ιδιότητες µπορούν να δηλωθούν ως 

ισοδύναµες.  
� ∆ήλωση owl:inverseOf : Μία ιδιότητα µπορεί να δηλωθεί ως αντίστροφη µιας 

άλλης. Αν η ιδιότητα P1 δηλωθεί ως αντίστροφη της ιδιότητας P2 και η οντότητα 
Χ  σχετίζεται µε µία άλλη οντότητα Y µέσω της ιδιότητας P1, τότε και η οντότητα 
Υ σχετίζεται µε την οντότητα Χ µέσω της ιδιότητας  P2.  

� ∆ήλωση owl:TransitiveProperty : Μία ιδιότητα µπορεί να δηλωθεί µεταβατική. 
∆ηλαδή, αν η ιδιότητα P δηλωθεί µεταβατική, και αν Χ P Y και αν Y P Z, τότε µία 
µηχανή συµπερασµού µπορεί να συµπεράνει ότι X P Z. 

� ∆ήλωση owl:SymmetricProperty : Μία ιδιότητα µπορεί να δηλωθεί ως 
συµµετρική. Για παράδειγµα, αν η ιδιότητα P δηλωθεί συµµετρική, και αν Χ P Y, 
τότε µία µηχανή συµπερασµού µπορεί να συµπεράνει ότι Υ P X. 

� ∆ήλωση owl:FunctionalProperty : Αν µία ιδιότητα δηλωθεί ως συναρτησιακή, 
τότε έχει το πολύ µία τιµή για κάθε οντότητα του πεδίου ορισµού. Η δήλωση αυτή 
αποτελεί ουσιαστικά µία συντόµευση που παρέχει η OWL, καθώς είναι 
ισοδύναµη µε το να δηλώσουµε ταυτόχρονα τους περιορισµούς πληθάριθµου 
minCardinality 0 και  maxCardinality 1 για αυτήν την ιδιότητα.   

� ∆ήλωση owl:inverseFunctionalProperty : Ορίζει µία ιδιότητα για την οποία δύο 
διαφορετικά αντικείµενα δεν µπορούν να έχουν την ίδια τιµή.   

 
 
OWL Στιγµιότυπα 

 
Τα στιγµιότυπα µιας κλάσης δηλώνονται ακριβώς όπως και στην RDF : 

 
ή ισοδύναµα :  

 
ή µε περισσότερες λεπτοµέρειες : 

 
<rdf:Description rdf:ID="949352">  

                        <rdf:type rdf:resource="#academicStaffMember"/> 
</rdf:Description>  

<academicStaffMember rdf:ID="949352"/> 
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Με τη δήλωση owl:sameAs, δύο στιγµιότυπα µπορούν να δηλωθούν για να 
είναι τα ίδια. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν διάφορα 
διαφορετικά ονόµατα που αναφέρονται στο ίδιο στιγµιότυπο.  

Από την άλλη, µπορεί να απαιτείται να δηλωθεί  ότι ένα στιγµιότυπο να είναι 
διαφορετικό από άλλα στιγµιότυπα και αυτό επιτυγχάνεται µε την δήλωση 
owl:differentFrom. Η ρητή δήλωση ότι δύο στιγµιότυπα είναι διαφορετικά µπορεί να 
είναι σηµαντική για µία γλώσσα όπως η OWL, καθώς αυτή δεν απαιτεί κάθε 
στιγµιότυπο να έχει ένα µόνο όνοµα και εποµένως µία µηχανή συµπερασµού δεν θα 
καταλήγει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. 

Ένας αριθµός στιγµιότυπων µπορούν να δηλωθούν ως αµοιβαία διαφορετικά 
σε µία owl:AllDifferent. Η δήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν υπάρχουν 
σύνολα ευδιάκριτων αντικειµένων και όταν θέλουµε να εισαγάγουµε την υπόθεση της 
µοναδικότητας των ονοµάτων µεταξύ των αντικειµένων του συνόλου. Πάντοτε 
χρησιµοποιείται από κοινού µε την δήλωση owl:distinctMembers για να δηλώσει ότι 
όλα τα µέλη µιας λίστας είναι ξεχωριστά και ευδιάκριτα µεταξύ τους.  
 
 
 
Σύνθετες OWL Κλάσεις 
 

Όπως και στις Λογικές Περιγραφής έτσι και στην OWL υπάρχουν εν γένει 
δύο είδη κλάσεων, οι κανονικές που ορίζονται µέσω της δήλωσης owl:Class (όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω) και οι τοπικές ανώνυµες κλάσεις (ως συλλογές 
αντικειµένων που ικανοποιούν περιορισµούς ή Boolean συνδυασµοί κλάσεων ή 
απαρίθµηση συγκεκριµένων στιγµιότυπων). Επίσης, οι κλάσεις µπορεί να είναι 
ασύµβατες µε άλλες κλάσεις.  

 
Α. Περιορισµοί Ιδιοτήτων σε Κλάσεις 
 

Τέτοιες κλάσεις προκύπτουν από περιορισµούς του τύπου και του πλήθους 
των τιµών που µπορεί να πάρει µία ιδιότητα. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται περιορισµός 
ιδιότητας. Γενικά, σε αφηρηµένη σύνταξη ένας περιορισµός ιδιότητας δηλώνεται µε 
τη λέξη κλειδί restriction όπως θα δούµε και παρακάτω. Στη συνέχεια, δηλώνουµε 
την ιδιότητα στην οποία εφαρµόζουµε τον περιορισµό και τέλος δηλώνουµε τον 
επιθυµητό περιορισµό. Παρακάτω, θα περιγραφούν εν συντοµία κάποιες δηλώσεις 
της OWL, οι οποίες σχετίζονται µε τους περιορισµούς.  
� ∆ήλωση owl:Restriction : Έτσι ορίζεται µία ανώνυµη κλάση, που δεν έχει ID και 

έχει τοπική εµβέλεια. 
� ∆ήλωση owl:onProperty : Η προηγούµενη δήλωση πάντα θα περιέχει την 

παρούσα δήλωση η οποία αναφέρεται στην περιοριζόµενη ιδιότητα. 
� ∆ήλωση owl:allValuesFrom : Η συγκεκριµένη δήλωση εκφράζει καθολική 

ποσοτικοποίηση (καθολικός περιορισµός ιδιότητας). 

<academicStaffMembe rrdf:ID=“949352”/> 
            <uni:agerdf:datatype=“&xsd;integer”>39</uni:age> 
</academicStaffMember> 
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� ∆ήλωση owl:someValuesFrom : Η συγκεκριµένη δήλωση εκφράζει υπαρξιακή 
ποσοτικοποίηση (υπαρξιακός περιορισµός ιδιότητας). 

� ∆ήλωση owl:hasValue : Οι οντότητες µιας κλάσης µπορεί να απαιτείται να έχουν 
µία συγκεκριµένη τιµή ιδιότητας, αυτό επιτυγχάνεται µε το συγκεκριµένο 
περιορισµό.  

Όπως και οι Λογικές Περιγραφής, έτσι και η OWL παρέχει περιορισµούς 
πληθυκότητας µε τους τελεστές το-πολύ και το-λιγότερο, καθώς και έναν άλλο 
τελεστή µε τον οποίο µπορούµε να δηλώσουµε µία κλάση αντικειµένων 
περιγράφοντας την ακριβή πληθυκότητα των µελών της σε µία ιδιότητα. Οι 
κατασκευαστές αυτοί δηλώνονται ως εξής owl:maxCardinality, owl:minCardinality 
owl:Cardinality αντιστοίχως, ακολουθούµενες από έναν φυσικό αριθµό ο οποίος 
δηλώνει την πληθυκότητα. 
 
 
 
Β. Boolean Συνδυασµοί 
 

Χρησιµοποιώντας το τυπικό σύνολο τελεστών ένωσης, τοµής και 
συµπληρώµατος, είναι δυνατή η δηµιουργία κλάσεων από το Boolean συνδυασµό 
άλλων κλάσεων. Έτσι, λοιπόν, η OWL για το τελεστή ένωσης ορίζει τη δήλωση 
owl:unionOf, για την τοµή τη δήλωση owl:intersectionOf και για το συµπλήρωµα τη 
δήλωση owl:complementOf. Γενικά, οι δηλώσεις owl:unionOf και owl:intersectionOf 
συνδέει µια κλάση µε µια άλλη κλάση ή µια συλλογή από κλάσεις ή µε σύνθετες 
κλάσεις. Αντίθετα, η δήλωση owl:complementOf  συνδέει µία κλάση µε µία και 
µοναδική κλάση.  

Στη συνέχεια, παρατίθεται ένα παράδειγµα για να γίνει πιο κατανοητή η 
χρήση των Boolean τελεστών στον ορισµό σύνθετων κλάσεων σε µία οντολογία. 

 
Η ερµηνεία του παραπάνω ορισµού είναι πολύ εύκολη και ανάλογη µε αυτή 

της κλασικής λογικής. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί στο παράδειγµα είναι η 
ιδιότητα rdf:parseType=”Collection” που ακολουθεί το στοιχείο owl:intersectionOf. 
Αυτό είναι ένας τρόπος να οριστεί ότι το αντικείµενο της δήλωσης τοµής είναι µια 
Collection. Στην RDF, µια Collection είναι µία κλειστή λίστα. Η ιδιότητα αυτή 
ουσιαστικά κάνει σαφές ότι τα στοιχεία που ακολουθούν είναι µέλη της λίστας αυτής 
και είναι και τα µοναδικά της µέλη. Η ιδιότητα αυτή µπορεί να ακολουθεί και την 
δήλωση ένωσης, owl:unionOf, δεδοµένου ότι µπορεί να συνδέσει µία κλάση µε µία 
συλλογή κλάσεων.   
 
 
 
 

<owl:Class rdf:ID=”Man”> 
 <owl:intersectionOf rdf:parseType=”Collection”> 
  <owl:Class rdf:about=”#Person”> 
  <owl:Class> 
   <owl:complementOf rdf:resource=”#Woman”/> 
  </owl:Class> 
 </owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 



  OWL & SWRL 

 

49 
                                                                     

Γ.  Ασύµβατες και Απαριθµηµένες Κλάσεις 
 
Στην OWL δίνεται επίσης η δυνατότητα να οριστούν δύο κλάσεις ως ξένες, 

ασύµβατες µεταξύ τους µε χρήση της δήλωσης owl:disjointWith. Με τη δήλωση αυτή 
µία µηχανή συµπερασµού µπορεί να εντοπίσει µία ασυνέπεια όταν µία οντότητα έχει 
δηλωθεί ότι ανήκει και στις δύο κλάσεις. 

Τέλος, η OWL δίνει τη δυνατότητα ορισµού µιας κλάσης µέσω απαρίθµησης 
των οντοτήτων που την αποτελούν µε τη δήλωση owl:oneOf. Το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγµα χρήσης αυτής της δήλωσης είναι η κλάση daysOfTheWeek, η οποία 
ορίζεται ως απλή απαρίθµηση των οντοτήτων Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday και Saturday. Από το παραπάνω παράδειγµα µία 
µηχανή µπορεί να συναγάγει το µέγιστο αριθµό τιµών (7) οποιασδήποτε ιδιότητας 
που έχει περιορισµό allValuesFrom στην κλάση daysOfTheWeek. 

 
 

Τύποι ∆εδοµένων της OWL  
 

Η OWL χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς της RDF για τους τύπους δεδοµένων. 
Οι τύποι αυτοί έχουν κατά µεγάλο βαθµό ενσωµατωθεί από το XML Schema2. 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα που δείχνει πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας τύπος 
από το XML Schema (συγκεκριµένα ο τύπος dateTime) στην OWL. 

 
 
Ιδιότητες Σχολιασµού 
 

Η OWL επιτρέπει το σχολιασµό των κλάσεων, των ιδιοτήτων, των οντοτήτων 
και των επικεφαλίδων των οντολογιών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται 
δηλώσεις του τύπου owl:AnnotationProperty. Στην OWL, έχουν επίσης 
προκαθοριστεί πέντε ιδιότητες σχολιασµού που αναφέρονται παρακάτω : 

� owl:versionInfo : Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δώσουµε πληροφορίες 
για την έκδοση της οντολογίας (µε τη µορφή σχολίων φυσικής γλώσσας). 

� rdfs:label : Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ορίσουµε ένα όνοµα σε 
φυσική γλώσσα ή γενικότερα µία περιγραφή φυσικής γλώσσας σε κλάσεις, 
οντότητες και ιδιότητες. 

� rdfs:comment : Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή οποιουδήποτε 
βοηθητικού σχόλιου φυσικής γλώσσας. 

� rdfs:seeAlso : Με τη δήλωση αυτή µπορούµε να εισάγουµε πηγές για 
εύρεση περισσότερων σχετικών πληροφοριών. 

� rdfs:isDefinedBy : Χρησιµοποιείται για τον ορισµό σχετικών διευθύνσεων 
που παρέχουν πληροφορίες για την οντολογία. 

 
 
 
 
 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#timeStamp"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Measurement"/> 
<rdf:range rdf:resource=="&xsd;dateTime"/> 

            </owl:DatatypeProperty> 
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Πληροφορίες Εκδόσεων (Versioning Information) 
 
∆εδοµένου ότι µια οντολογία είναι ουσιαστικά ένα συστατικό ενός 

συστήµατος λογισµικού, είναι λογικό να αναµένεται ότι οι οντολογίες θα αλλάζουν 
µε την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για την αλλαγή: η 
οντολογία ήταν λανθασµένη, το πεδίο γνώσης έχει εξελιχθεί, ή υπάρχει µια επιθυµία 
να αντιπροσωπευθεί το πεδίο γνώσης µε έναν διαφορετικό τρόπο. Σε ένα 
συγκεντρωτικό σύστηµα, θα ήταν απλό να τροποποιηθεί µία οντολογία. Εντούτοις, σε 
ένα ιδιαίτερα αποκεντρωµένο σύστηµα, όπως ο Ιστός, οι αλλαγές µπορούν να 
ασκήσουν εκτεταµένες επιδράσεις στους πόρους πέρα από τον έλεγχο του αρχικού 
συντάκτη της οντολογίας. Για αυτόν τον λόγο, οι οντολογίες του Σηµαντικού Ιστού 
δεν θα µπορούσαν να αλλάξουν άµεσα. Αντί αυτού, όταν πρέπει να γίνει µια αλλαγή, 
το έγγραφο θα πρέπει να αντιγράφεται και να του δοθεί ένα νέο URL πρώτα. 
Προκειµένου να συνδεθεί το παρόν έγγραφο µε την αρχική έκδοση, η OWL παρέχει 
διάφορες ιδιότητες εκδόσεων. Αυτές οι ιδιότητες-δηλώσεις παρουσιάζονται διεξοδικά 
παρακάτω. 

Σε προηγούµενη παράγραφο σχετική µε τις πληροφορίες επικεφαλίδας, έγινε 
αναφορά και στη δήλωση owl:priorVersion ως τµήµα των πληροφοριών αυτών για να 
δείξει πιθανές προηγούµενες εκδόσεις της τρέχουσας οντολογίας. Αυτές οι 
πληροφορίες δεν έχουν καµία επίσηµη θεωρητική σηµασιολογία αλλά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τους ανθρώπους-αναγνώστες και τα προγράµµατα οµοίως για 
σκοπούς διαχείρισης της οντολογίας.  

Εκτός από την δήλωση owl:priorVersion, η OWL έχει τρεις ακόµα δηλώσεις 
για να δείξει συµπληρωµατικές άτυπες πληροφορίες των εκδόσεων µιας οντολογίας. 
Καµία από αυτές δεν φέρει οποιαδήποτε επίσηµη έννοια. 

� owl:versionInfo : Γενικά, περιέχει µια συµβολοσειρά που δίνει 
πληροφορίες για την έκδοση µιας οντολογίας. 

� owl:backwardCompatibleWith : Περιέχει µία αναφορά σε µία άλλη 
οντολογία. Σηµαίνει ότι η αναφερόµενη οντολογία είναι παλιότερη έκδοση 
της οντολογίας που περιέχει την αναφορά και επιπλέον δείχνει ότι η νέα 
έκδοση είναι συµβατή µε την προηγούµενη. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα 
αντικείµενα από την προηγούµενη έκδοση έχουν τις ίδιες ερµηνείες στη 
νέα έκδοση. 

� owl:incompatibleWith : Περιέχει µία αναφορά σε µία παλιότερη έκδοση 
της οντολογίας η οποία όµως δεν είναι συµβατή µε τη νέα έκδοση. 

� owl:DeprecatedClass και owl:DeprecatedProperty : Οι δηλώσεις αυτές 
χρησιµοποιούνται σε µία παλιότερη οντολογία, για να δηλώσουν ότι µία 
κλάση ή µία ιδιότητα, αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 
νεότερες εκδόσεις οντολογιών που αναφέρονται σε αυτήν, λόγω µη 
συµβατότητας. 

Όλες οι παραπάνω δηλώσεις που εκφράζουν πληροφορίες έκδοσης της 
οντολογίας εισάγονται στη δήλωση owl:Ontology που βρίσκεται πάντοτε στην αρχή 
κάθε OWL οντολογίας. 
 
∆ιαστρωµάτωση της OWL  
 

Αφού έχει προηγηθεί συζήτηση για όλες τις «γλωσσικές» δηλώσεις της OWL, 
κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
της γλώσσας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε µία από τις τρεις υπογλώσσες της 
OWL (OWL Lite, OWL DL και OWL Full). 
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OWL Full  
 
Στην OWL Full, όλοι οι γλωσσικοί κατασκευαστές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε συνδυασµό εφ' όσον όµως το αποτέλεσµα είναι 
νοµικό RDF.  
 
 
OWL DL  
 

Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα τυπικά θεµέλια των Λογικών 
Περιγραφής, µία OWL DL οντολογία θα πρέπει να υπακούει τους ακόλουθους 
περιορισµούς : 

• Οποιοσδήποτε πόρος επιτρέπεται να είναι µόνο µια κλάση, ένας τύπος 
δεδοµένων, µια ιδιότητα τύπων δεδοµένων, µια ιδιότητα αντικειµένων, 
ένα στιγµιότυπο, µια τιµή τύπου δεδοµένων, ή µέρος του ενσωµατωµένου 
λεξιλογίου, και όχι περισσότερο από ένα από αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι, 
παραδείγµατος χάριν, µια κλάση δεν µπορεί να είναι συγχρόνως και 
στιγµιότυπο, ή ότι µια ιδιότητα δεν µπορεί να έχει µερικές τιµές από έναν 
τύπο δεδοµένων και µερικές τιµές από µια κλάση (αυτό θα την έκανε και 
µια ιδιότητα αντικειµένων και µια ιδιότητα τύπων δεδοµένων). 

• ∆ιαχωρισµός ιδιοτήτων. Λόγω του πρώτου περιορισµού, το σύνολο 
ιδιοτήτων τύπων δεδοµένων και αυτό των ιδιοτήτων αντικειµένων είναι 
ασύµβατα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ακόλουθες δηλώσεις δεν µπορούν 
ποτέ να οριστούν για τις ιδιότητες τύπων δεδοµένων, 

                  owl:inverseOf, 
                  owl:FunctionalProperty, 
                  owl:InverseFunctionalProperty, και 

      owl:SymmetricProperty. 
• Κανένας περιορισµός πληθάριθµου δεν µπορεί να τοποθετηθεί στις 

µεταβατικές ιδιότητες (ή στις υπερ-ιδιότητες τους, που είναι φυσικά 
επίσης µεταβατικές, επαγωγικά).         

• Οι ανώνυµες κλάσεις επιτρέπεται να απαντώνται µόνο ως πεδίο ορισµού 
και πεδίο τιµών είτε της δήλωσης owl:equivalentClass είτε 
owl:disjointWith, και ως πεδίο τιµών (αλλά όχι ως πεδίο ορισµού) της 
δήλωσης rdfs:subClassOf. 

 
 
OWL Lite  

 
Μια OWL Lite οντολογία πρέπει να είναι µια OWL DL οντολογία και θα 

πρέπει επιπλέον να ικανοποιεί τους ακόλουθους περιορισµούς: 
• Οι δηλώσεις owl:oneOf, owl:disjointWith, owl:unionOf, 

owl:complementOf και owl:hasValue δεν επιτρέπονται. 
• Οι δηλώσεις πληθάριθµου (owl:minCardinality, owl:maxCardinality και 

owl:Cardinality) µπορούν µόνο να γίνουν στις τιµές 0 ή 1 και όχι σε 
αυθαίρετους µη αρνητικούς ακέραιους αριθµούς. 

• Οι δηλώσεις owl:equivalentClass δεν µπορούν πλέον να γίνουν µεταξύ 
ανώνυµων κλάσεων αλλά µόνο µεταξύ  προσδιοριστικών κλάσης. 
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4.1.2  Από την ΟWL στην OWL 2 
 
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στις γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών για τον 

Ιστό εντοπίζεται στη γλώσσα OWL 1.1 ή OWL 2. Η γλώσσα αυτή [56] αποτελεί 
επέκταση της κλασικής OWL που ενσωµατώνει όµως περισσότερα, πιο εκφραστικά 
χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της αυξανόµενης εκφραστικής δύναµης για 
τις ιδιότητες, την εκτεταµένη υποστήριξη για τους τύπους δεδοµένων, τις απλές 
metamodeling ικανότητες, τις εκτεταµένες ικανότητες σχολιασµών, και τα κλειδιά. 
Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν ήδη ζητηθεί από την εποχή της OWL, αλλά 
ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν ή να προδιαγραφούν. Η OWL 2 επίσης καθορίζει 
διάφορα σχεδιαγράµµατα (profiles) - OWL 2 γλωσσικά υποσύνολα που µπορούν 
καλύτερα να καλύψουν ορισµένες απαιτήσεις απόδοσης ή µπορούν να είναι 
ευκολότερα να εφαρµόσουν. Ταυτόχρονα, είναι πλέον διαθέσιµοι αποφασίσιµοι 
αλγόριθµοι που επιτρέπουν το συλλογισµό στη γλώσσα αυτή, καθώς και αντίστοιχα 
υλοποιηµένα συστήµατα. Στη συνέχεια, δίνονται παραδείγµατα χρήσης για κάποιες 
από τις νέες δυνατότητες της OWL 2, στα οποία υπερτερεί εκφραστικά έναντι των 
προκατόχων της. Παράλληλα, αναφέρονται οι συµπερασµοί που καθίστανται δυνατοί, 
λόγω των νέων κατασκευαστών. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι γραµµένα 
στην κλασική RDF/XML σύνταξη. Μερικά από τα καινοτόµα χαρακτηριστικά απλά 
αναφέρονται.  
 
Χαρακτηριστικά Ιδιοτήτων 
 

Η OWL στράφηκε κυρίως σε κατασκευαστές για την έκφραση πληροφοριών 
για τις κλάσεις και τα άτοµα, και παρουσίασε κάποια αδυναµία σχετικά µε την 
εκφραστικότητα για τις ιδιότητες. Η OWL 2 προσφέρει νέους κατασκευαστές για την 
έκφραση πρόσθετων περιορισµών στις ιδιότητες, νέα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων, 
το ασυµβίβαστο των ιδιοτήτων, των αλυσίδων ιδιοκτησίας και των κλειδιών.  

Στο παρακάτω απόσπασµα κώδικα, η ιδιότητα hasSon (έχειΓιο) ορίζεται ως 
ξένη προς την ιδιότητα hasDaughter (έχει Κόρη). Ενώ η OWL παρέχει τα µέσα να 
δηλωθούν οι κλάσεις ως ξένες, είναι αδύνατο να δηλωθεί ότι οι ιδιότητες είναι ξένες. 
Η OWL 2 µε τον κατασκευαστή DisjointObjectProperties επιτρέπει να βεβαιωθεί ότι 
διάφορες ιδιότητες αντικειµένου είναι ανά ζεύγος ασυµβίβαστες, δηλαδή δύο άτοµα 
δεν µπορούν να συνδεθούν µε δύο διαφορετικές ιδιότητες του συνόλου. Ο 
αντίστοιχος κατασκευαστής υπάρχει και για τις ιδιότητες τύπου δεδοµένων  και είναι 
ο εξής DisjointDataProperties. 

Πίσω τώρα πάλι στο ακόλουθο απόσπασµα κώδικα, η ιδιότητα hasWife 
(έχειΓυναίκα) ορίζεται ταυτόχρονα ως µη συµµετρική και ως µη ανακλαστική. Επίσης, 
µία ιδιότητα αντικειµένων στην OWL 2 θα µπορούσε να είναι και ανακλαστική.  
 
 <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasSon"> 
  <owl2:disjointObjectProperties rdf:resource="#hasDaughter"> 
 </owl:ObjectProperty> 
 
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hasAge"> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctonalProperty"> 
 </owl:DatatypeProperty> 
  

<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasWife"> 
 <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctonalProperty"> 
            <rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctonalProperty"> 
 <rdf:type rdf:resource="&owl2;IrreflexiveProperty"> 
 <rdf:type rdf:resource="&owl2;AssymetricProperty"> 
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 </owl:ObjectProperty> 

 
Ως συνέπεια των παραπάνω δηλώσεων, ένας µηχανισµός συλλογισµού µπορεί 

να συµπεράνει ότι ένας άνθρωπος δεν µπορεί να έχει γιό και κόρη το ίδιο παιδί (ξένες 
ιδιότητες). Επίσης, δεν µπορεί να έχει ως σύζυγο τον εαυτό του (µη 
ανακλαστικότητα). Μπορούν όµως να οριστούν και ιδιότητες που είναι συµµετρικές 
ή ανακλαστικές.  

Είναι επίσης δυνατή η έκφραση αυτοπαθών εννοιών (local reflrxivity), όπως 
π.χ. οι νάρκισσοι, δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι που αγαπούν τον εαυτό τους.  
 
     <owl:Class rdf:about="#Narcissist"> 
          <owl:equivalentClass> 
               <owl:Class> 
          <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
                         <rdf:Description> 
         <rdf:type 
                                   rdf:resource="&owl2;SelfRestriction"/> 

                              <owl:onProperty rdf:resource="#loves"/> 

                         </rdf:Description> 

                     <rdf:Description rdf:about="#Person"> 

       </owl:intersectionOf> 
            </owl:Class> 
       </owl:equivalentClass> 
    <owl:Class> 

 
Μπορούν επίσης να εκφραστούν αρνητικά γεγονότα (negative facts) για 

ιδιότητες αντικειµένου και ιδιότητες δεδοµένων : 
   
   

<owl2:NegativeDataPropertyAssertion> 
          <rdf:subject rdf:resource="#Jack"/> 
          <rdf:predicate rdf:resource="#hasAge"/> 

                     <rdf:object rdf:datatype="&xsd;integer">53</rdf:object>  
</owl2:NegativeDataPropertyAssertion> 
 
Άρα, ο Jack µπορεί να έχει ηλικία οποιαδήποτε άλλη εκτός από 53. 

 
Περιορισµοί αριθµού και εύρος δεδοµένων 
 

Στο επόµενο παράδειγµα ορίζεται η κλάση Parent (Γονέας) ως οι άνθρωποι 
εκείνοι που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί άνθρωπο (προσδιορισµένοι περιορισµοί 
αριθµού ή πληθυκότητας). Η διαφορά µε την παλιότερη έκδοση της OWL είναι ότι 
τώρα µπορεί να προσδιοριστεί η κλάση από την οποία πρέπει να προέρχονται οι 
πληρωτές του ρόλου πάνω στον οποίο εφαρµόζεται ο περιορισµός.  

 
     <owl:Class rdf:about="#Parent"> 
          <owl:equivalentClass> 
               <owl:Class> 
                    <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
                         <owl:Restriction> 
                              <owl:onProperty rdf:resource="#hasChild"/> 
                              <owl2:onClass rdf:resource="#Person"/> 
                              <owl:minCardinalityQ rdf:datatype= 
                                              "&xsd;nonNegativeInteger">1        
                   </owl:minCardinalityQ> 
                         </owl:Restriction> 
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                         <rdf:Description rdf:about="#Person"/> 
                    </owl:intersectionOf> 
               </owl:Class> 
          </owl:equivalentClass> 
     </owl:Class>                      

 
Με τον τρόπο αυτό ορίζονται επακριβώς οι συνθήκες που θα κατατάξουν ένα 

άτοµο στην κλάση Parent. 
Ενώ η OWL (1.0) επέτρεπε την αντιστοίχιση ιδιοτήτων δεδοµένων προς µία 

µόνο τιµή, η OWL 2 επιτρέπει την αναπαράσταση ψευδο-κλάσεων που αντιστοιχούν 
σε πεδία τιµών δεδοµένων : 
 

     <owl:Class rdf:about="#Teenager"> 
          <owl:equivalentClass> 
               <owl:Class> 
                   <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
                        <rdf:Description rdf:about="#Person">  

                 <owl:Restriction> 
                                  <owl:onProperty rdf:resource="#hasAge"/> 
                                  <owl:someValuesFrom> 
                                       <rdf:Description> 
                                            <rdf:type rdf:resource= 
                                                      "&owl;DataRange"/> 
                                            <owl2:minInclusive rdf:datatype= 
                                                      "&xsd;integer">13 
                                            </owl2:minInclusive> 
                                            <owl2:maxInclusive rdf:datatype= 
                                                      "&xsd;integer">13 
                                            </owl2:maxInclusive>  
                                            <owl2:onDataRange rdf:resource= 
                                                      "&xsd;integer"/> 
                                       </rdf:Description> 
                                  </owl:someValuesFrom> 
                             </owl:Restriction> 
                        </owl:intersectionOf> 
                   </owl:Class> 
              </owl:equivalentClass> 
         </owl:Class> 
 
         <rdf:Description rdf:about="&f;Bill"> 
              <f:has Age rdf:datatype="http://www.w3.org/20001/XMLSchema# 
               integer">13</f:hasAge> 
         </rdf:Description>               

 
Άρα, ο Bill συµπεραίνεται ότι είναι έφηβος (Teenager). 

 
 
Αλυσίδες Ιδιοτήτων 

 
Η OWL δεν παρέχει µέσα να καθοριστούν οι ιδιότητες ως σύνθεση άλλων 

ιδιοτήτων, όπως ο θείος που θα µπόρεσε να καθοριστεί κατά αυτό τον τρόπο,  ως εκ 
τούτου, δεν είναι δυνατό να διαδοθεί µια ιδιότητα (π.χ.  locatedIn) κατά µήκος µιας 
άλλης ιδιότητας (π.χ. µέρος). Η OWL 2 παρέχει τον κατασκευαστή 
ObjectPropertyChain σε ένα αξίωµα SubObjectPropertyOf που επιτρέπει σε µια 
ιδιότητα να οριστεί ως σύνθεση διάφορων ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες αντικειµένου, 
λοιπόν, µπορούν να συνδυαστούν σε αλυσίδες (role chains), κάτι που ήταν αδύνατον 
να εκφραστεί στην OWL. Έτσι µπορεί να µοντελοποιηθεί το γεγονός ότι τα παιδιά 
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του συζύγου ενός ατόµου είναι και δικά του παιδιά, καθώς και η ιδιότητα έχειΘείο 
(hasUncle). Το παράδειγµα δεν χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο κατασκευαστή,  αλλά 
αποτελεί µία εναλλακτική υλοποίηση του χαρακτηριστικού των αλυσίδων. 

  
         <rdf:Description> 
              <rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/> 
              <rdf:first rdf:resource="#hasSpouse"/> 
              <rdf:rest rdf:parseType="Collection"> 
                   <rdf:Description rdf:about="#hasChild"/> 
              </rdf:rest> 
              <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasChild"/> 
         </rdf:Description> 
 
         <rdf:Description> 
              <rdf:type rdf:resource"&rdf;List"/> 
              <rdf:first rdf:resource="#hasParent"/> 
              <rdf:rest rdf:parseType="Collection"> 
                   <rdf:Description rdf:about="#hasBrother"/> 
              </rdf:rest> 
              <rdfs:subPropertyOf rdf:about="#hasUncle"/> 
         </rdf:Description>               
 
Κλειδιά (Keys) 
 

Η OWL δεν παρέχει µέσα να καθοριστούν τα κλειδιά. Εντούτοις, τα κλειδιά 
είναι σαφώς ζωτικής σηµασίας σε πολλές εφαρµογές προκειµένου να προσδιοριστούν 
µοναδικά τα άτοµα µιας δεδοµένης κλάσεις από τιµές (ένα σύνολο) ιδιοτήτων 
κλειδιών. Η OWL 2 διαθέτει τον κατασκευαστή HasKey επιτρέποντας κλειδιά να 
ορίζονται για µια δεδοµένη κλάση. Ενώ στην OWL 2 οι ιδιότητες κλειδιά δεν 
απαιτείται να είναι λειτουργικές ή συνολικές ιδιότητες, είναι πάντα δυνατό να 
δηλωθεί χωριστά ότι µια ιδιοκτησία κλειδί είναι λειτουργική, εάν είναι επιθυµητό. Τα 
κλειδιά στην OWL 2 είναι µια µορφή DL-safe κανόνα, που θα αναλυθεί παρακάτω. 

Ένα αξίωµα HasKey δηλώνει ότι κάθε ονοµασµένο στιγµιότυπο µιας κλάσης 
προσδιορίζεται µεµονωµένα από µια (στοιχεία ή αντικείµενο) ιδιότητα ή ένα σύνολο 
ιδιοτήτων - δηλ., εάν δύο ονοµασµένα στιγµιότυπα της κλάσης συµπίπτουν στις τιµές 
για κάθε µια από τις ιδιότητες κλειδιά, τότε αυτά τα δύο στιγµιότυπα είναι τα ίδια.  
 
Εκτεταµένες ∆υνατότητες για τύπους δεδοµένων 
 

Η OWL παρέχει υποστήριξη µόνο για ακέραιους αριθµούς και συµβολοσειρές 
ως τύπους δεδοµένων και δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε υποσύνολα αυτών των τύπως 
δεδοµένων. Παραδείγµατος χάριν, κάποιος θα µπορούσε να δηλώσει ότι κάθε 
πρόσωπο έχει µια ηλικία, η οποία είναι ένας ακέραιος αριθµός, αλλά δεν θα 
µπορούσε να περιορίσει το πεδίο αυτού του τύπου δεδοµένων, για να πει ότι οι 
ενήλικοι έχουν µια ηλικία µεγαλύτερη από 18. Η OWL 2 παρέχει νέες δυνατότητες 
για τους τύπους δεδοµένων, που υποστηρίζουν ένα πλουσιότερο σύνολο τύπων 
δεδοµένων και περιορισµών σε αυτούς µέσω facets (απόψεις), όπως στο σχήµα XML.  

Οι τύποι δεδοµένων της OWL 2 περιλαµβάνουν α) διάφορα είδη αριθµών, 
υποστηρίζοντας ένα ευρύτερο φάσµα τύπων δεδοµένων του XML σχήµατος  (double, 
float, decimal, positiveInteger, κ.λπ.) και παρέχοντας του δικούς της τύπους 
δεδοµένων π.χ., owl:real β) συµβολοσειρές µε (ή χωρίς) µια γλωσσική ετικέττα (που 
χρησιµοποιεί το rdf: PlainLiteral datatype)  και γ) Boolean τιµές, δυαδικά δεδοµένα, 
IRIs, χρονικές στιγµές, κ.λπ. 
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Ο κατασκευαστής DatatypeRestriction καθιστά πιθανή την προδιαγραφή 
περιορισµών στους τύπους δεδοµένων µέσω περιορισµού των facets που περιορίζουν 
το πεδίο τιµών που επιτρέπονται για ένα τύπο δεδοµένων, από το µήκος (για τις 
συµβολοσειρές) π.χ., minLength, maxLength, και την ελάχιστη/µέγιστη τιµή, π.χ., 
minInclusive, maxInclusive. 

Η OWL επιτρέπει σε µια νέα κλάση να οριστεί από µια περιγραφή κλάσης, 
αλλά δεν προσφέρει τα µέσα να οριστεί ρητά ένα νέο τύπο δεδοµένων. Για την 
διευκόλυνση ανάγνωσης, γραφής και διατήρησης των οντολογιών, η OWL 2 παρέχει 
ένα νέο κατασκευαστή που καθορίζει τύπου δεδοµένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 
εάν ο ίδιος τύπος δεδοµένων χρησιµοποιηµένοι πολλές φορές σε µια οντολογία. Το 
DatatypeDefinition επιτρέπει να καθορίσει ρητά ένας νέος τύπος δεδοµένων. 

Ενώ η OWL επιτρέπει σε µια νέα κλάση να οριστεί µε το συνδυασµό 
κλάσεων, δεν παρέχει τα µέσα να οριστεί ένας νέος τύπος δεδοµένων από το 
συνδυασµό άλλων τέτοιων. Στην OWL 2, είναι δυνατό να καθοριστούν νέοι τύποι 
δεδοµένων κατά αυτόν τον τρόπο, συγκεκριµένα χρησιµοποιώντας τους κλασσικούς 
Boolean τελεστές σε άµεση αντιστοιχία µε το συνδυασµό κλάσεων, τοµή 
(DataIntersectionOf), ένωση (DataUnionOf), και συµπλήρωµα (DataComplementOf). 
 
 
Παρονοµασία  

 
Άλλο πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της OWL 2 είναι η παρονοµασία 

(punning) η οποία επιτρέπει τη διερµήνευση ενός ονόµατος σύµφωνα µε τη χρήση 
του και άρα καταργεί το διαχωρισµό µεταξύ των διαφορετικών λεξιλογίων µιας 
οντολογίας. Ο διαχωρισµός των πεδίων (δηλαδή διαφορετικά ονόµατα για τα 
στιγµιότυπα, τις κλάσεις και τις ιδιότητες) ήταν η κύρια αιτία µη αποφασισιµότητας 
στην OWL Full. Να σηµειωθεί ότι στην παρονοµασία το ίδιο όνοµα µπορεί να 
σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα ανάλογα µε το πώς χρησιµοποιείται, ενώ στην OWL 
Full το ίδιο όνοµα µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα ταυτόχρονα. 

  Η παρονοµασία αποτελεί µία εξασθενηµένη µορφή µετα-µοντελοποίησης. 
Με την παρονοµασία, τα ονόµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικούς 
σκοπούς για παράδειγµα το Person µπορεί να δηλώνει ταυτόχρονα το όνοµα µιας 
κλάσης και το όνοµα ενός ατόµου. Οι διαφορετικές χρήσεις όµως ενός ονόµατος είναι 
εντελώς ανεξάρτητες και, από σηµασιακή άποψη, µπορούν να ειδωθούν ως 
διαφορετικά ονόµατα, δηλ. Person-η-Κλάση και Person-το-Άτοµο. 

Με τον τρόπο αυτό χαλαρώνεται ο περιορισµός του διαχωρισµού των 
λεξιλογίων που ίσχυε στην OWL DL, για τις περιπτώσεις εκείνες που µπορεί να 
αποσαφηνιστεί η ακριβής χρήση ενός ονόµατος και άρα δεν θα υπάρξει σηµασιακή 
επιβάρυνση. Για παράδειγµα, µπορεί πάντα να αποσαφηνιστεί αν ένα όνοµα 
χρησιµοποιείται ως κλάση ή ως άτοµο, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει πάντα στην 
περίπτωση που µία ιδιότητα χρησιµοποιείται τόσο ως ιδιότητα αντικειµένου, όσο και 
ως ιδιότητα δεδοµένων. 

Για παράδειγµα η Ελλάδα µπορεί να οριστεί ως απαρίθµηση (enumeration) 
των γεωγραφικών της διαµερισµάτων :  
 
         <owl:Class rdf:about="#Ελλάδα"> 
              <owl:one of rdf:parseType="Collection"> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Μακεδονία"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Θράκη"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Ήπειρος"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Στερεά"/> 
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                   <rdf:Description rdf:about="#Θεσσαλία"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Πελοπόννησος"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Κρήτη"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Ιόνιο"/> 
                   <rdf:Description rdf:about="#Αιγαίο"/> 
              </owl:oneOf> 
         </owl:Class>         

 
Ταυτόχρονα όµως η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 

 

         <owl:Class rdf:about="#EUMembers"/> 
         <ex:EUMembers rdf:resource="&ex;Ελλάδα"> 

 
Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα χρησιµοποιείται ως κλάση (και µας 

επιτρέπει να συµπεράνουµε π.χ. ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα), όµως στη δεύτερη 
χρησιµοποιείται ως άτοµο. ∆εν είναι ισοδύναµο (ούτε προκύπτει από την 
παρονοµασία) να πούµε ότι η Ελλάδα είναι υποκλάση της EUMembers, γιατί τότε θα 
προέκυπτε π.χ. ότι η Μακεδονία είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 
 
Εκτεταµένες Ιδιότητες Σχολιασµού 

 
Η OWL επέτρεψε σχολιασµούς, όπως µια ετικέτα ή ένα σχόλιο, να δίνεται για 

κάθε οντότητα της οντολογίας, αλλά δεν επέτρεψε σχολιασµούς αξιωµάτων, π.χ., 
δίνοντας πληροφορίες για το ποιος βεβαίωσε ένα αξίωµα ή πότε. Η OWL 2 επιτρέπει 
τη προσθήκη σχολίων στις οντολογίες, στις οντότητες, στα ανώνυµα άτοµα, στα 
αξιώµατα, και στα ίδια τα σχόλια. 

Η OWL 2 παρέχει τον κατασκευαστή AnnotationAssertion για το σχολιασµό 
οντοτήτων της οντολογίας (όπως κλάσεις ή ιδιότητες) και των ανώνυµων 
στιγµιότυπων. Ο κατασκευαστής Annotation της OWL 2 δίνει τη δυνατότητα 
σχολιασµού αξιωµάτων και οντολογιών. Μπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί για τον 
σχολιασµό κα των ίδιων των σχολιασµών. Τέλος,  ορίζονται ιδιότητες σχολιασµών, 
δίνοντας πεδίο ορισµού (AnnotationPropertyDomain), πεδίο τιµών 
(AnnotationPropertyRange) και να µια ιεραρχία των ιδιοτήτων σχολιασµών 
(SubAnnotationPropertyOf).   

 
 

4.2  SWRL (Semantic Web Rule Language) 
 

Η OWL (Web Ontοlogy Language) προσθέτει σηµαντική εκφραστική δύναµη 
στο Σηµαντικό Ιστό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Εντούτοις, για διάφορους 
λόγους [66], συµπεριλαµβανοµένης και της διατήρησης της αποφασισιµότητας 
βασικών προβληµάτων συµπερασµού στην OWL DL και την OWL Lite, η OWL έχει 
εκφραστικούς περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να είναι επιζήµιοι σε 
µερικές περιοχές εφαρµογών, παραδείγµατος χάριν στην περιγραφή υπηρεσιών Ιστού, 
όπου µπορεί να είναι απαραίτητο να συσχετίζονται είσοδοι και έξοδοι σύνθετων 
διαδικασιών στις εισόδους και εξόδους των συστατικών διαδικασιών τους. 

Πολλοί από τους περιορισµούς της OWL προκύπτουν από το γεγονός ότι, ενώ 
η γλώσσα περιλαµβάνει ένα σχετικά πλούσιο σύνολο constructors κλάσεων, η 
γλώσσα που παρέχεται για την οµιλία για τις ιδιότητες είναι πολύ πιο αδύνατη. Πιο 
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συγκεκριµένα, είναι αδύνατο να «συλληφθούν» σχέσεις µεταξύ µιας σύνθετης 
ιδιότητας και µιας άλλης (ενδεχοµένως σύνθετης) ιδιότητας. Το τυποποιηµένο 
παράδειγµα είναι η προφανής σχέση µεταξύ της σύνθεσης των ιδιοτήτων «γονέας» 
και «αδελφός» και της ιδιότητας «θείου».  

Ένας εναλλακτικός τρόπος [62], [63], [64], [65], να υπερνικηθούν µερικοί από 
τους εκφραστικούς περιορισµούς της OWL είναι να επεκταθεί µε κάποια µορφή 
«γλώσσας κανόνων». Στην πραγµατικότητα, η προθήκη κανόνων σε γλώσσες 
αναπαράστασης γνώσης βασισµένες σε Λογικές Περιγραφής δεν αποτελεί νέα ιδέα. 
∆ιάφορα πρώιµα συστήµατα λογικής περιγραφής, π.χ., Classic, περιλάµβαναν ένα 
γλωσσικό τµήµα κανόνων. Σε αυτά τα συστήµατα, εντούτοις, στους κανόνες δόθηκε 
µια πιο αδύνατη σηµασιακή επεξεργασία από τα αξιώµατα βεβαιώνοντας σχέσεις 
υπό- και υπέρ-κλάσεων ; εφαρµόστηκαν µόνο σε άτοµα, και δεν επηρέασαν 
συµπεράσµατα βασισµένα σε κλάση όπως ο υπολογισµός της ιεραρχίας των κλάσεων. 
Πιο πρόσφατα, το σύστηµα CARIN ενσωµάτωσε κανόνες µε µια Λογική Περιγραφής 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε έγκυρος και πλήρης συλλογισµός ήταν ακόµα δυνατός. Αυτό 
θα µπορούσε µόνο να επιτευχθεί, εντούτοις, µε τη χρησιµοποίηση µιας µάλλον 
αδύνατης λογικής περιγραφής (πολύ πιο αδύνατης από την OWL), και µε την 
τοποθέτηση αυστηρών συντακτικών περιορισµών στην ύπαρξη όρων λογικής 
περιγραφής στους (κεφάλια) κανόνες. Οµοίως, η DLP (Προγράµµατα Λογικών 
Περιγραφής – Description Logic Programs) είναι βασισµένη στη τοµή µιας Λογικής 
Περιγραφής µε κανόνες Horn, το αποτέλεσµα είναι προφανώς µια αποφασίσιµη 
γλώσσα, αλλά µια που είναι απαραιτήτως λιγότερο εκφραστική είτε από τη Λογική 
Περιγραφής είτε από τη γλώσσα κανόνων από τις οποίες διαµορφώνεται.  

Πιο πρόσφατες µελέτες προτείνουν και εµµένουν στη θέση της ενσωµάτωσης 
γλωσσών οντολογίας βασισµένες στη Λογική Περιγραφής (όπως η OWL DL) µε 
γλώσσες κανόνων ώστε να συνδυαστούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
των δύο πλαισίων, και πιο συγκεκριµένα για να διατηρηθεί η αποφασισιµότητα για τα 
βασικά προβλήµατα συµπερασµού (όπως η ικανοποιησιµότητα κτλ). Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται η γλώσσα Semantic Web Rule Language (SWRL), η οποία 
αποτελεί µία πρόταση για συνδυασµό οντολογιών και κανόνων, και πιο συγκεκριµένα 
την ένωση της OWL DL και της Datalog RuleML. Η πρόταση επεκτείνει το σύνολο 
OWL αξιωµάτων µε τη προσθήκη Horn κανόνων. Επιτρέπει, συνεπώς, σε Horn 
κανόνες να συνδυάζονται µε µια OWL βάση γνώσης.  

Η βασική ιδέα της SWRL είναι να επεκταθεί η OWL DL µε µια µορφή 
κανόνων, διατηρώντας, βέβαια, τη µέγιστη προς τα πίσω συµβατότητα µε την 
υπάρχουσα σύνταξη και σηµασιολογία της OWL. Για αυτόν τον λόγο, η SWRL 
προσθέτει ένα νέο είδος αξιώµατος στην OWL DL, δηλαδή κανόνες Horn, που 
επεκτείνουν την αφηρηµένη σύνταξη της OWL και την άµεση πρότυπη-θεωρητική 
σηµασιολογία για την OWL DL για να παρέχει µια επίσηµη σηµασιολογία και 
σύνταξη για OWL οντολογίες που συµπεριλαµβάνουν τέτοιους κανόνες.  

Η γενική µορφή των SWRL κανόνων είναι η ακόλουθη :   
 

Antecedent → Consequent 

 
Το αριστερό τµήµα των κανόνων (Antecedent) ονοµάζεται σώµα (body), ενώ 

το δεξιό κοµµάτι (Consequent) ονοµάζεται κεφαλή (head). Οι προτεινόµενοι κανόνες 
είναι υπό µορφή επαγωγικού συµπεράσµατος µεταξύ του σώµατος και της κεφαλής 
του κανόνα. Η άτυπη ερµηνεία ενός κανόνα µπορεί να είναι η εξής :  
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Κάθε φορά που οι συνθήκες που προδιαγράφονται από το σώµα ισχύουν, θα 
πρέπει να ισχύουν και οι συνθήκες που προδιαγράφονται από την κεφαλή. 

 
Τόσο το σώµα όσο και η κεφαλή των κανόνων αποτελούν σύζευξη OWL 

ατόµων της ακόλουθης µορφής : 
 

A1˄ A2˄… An  → An+1˄ An+2˄… Am 

 
Όλα τα άτοµα Ai µπορούν να είναι : 
Α. Μοναδιαία Άτοµα  

o C(x) : όπου C είναι µια OWL DL αυθαίρετη έκφραση κλάσης 
o D(data) : όπου D είναι ένας τύπος δεδοµένων ή ένα απαριθµηµένο 

πεδίο τιµών 
Β. ∆υαδικά Άτοµα 

o P(x,y) : όπου P είναι µία ιδιότητα αντικειµένου, και τα x,y είναι 
µεταβλητές-στιγµιότυπα 

o Q(x,data) : όπου Q είναι µία ιδιότητα τύπων δεδοµένων, x είναι ένα 
στιγµιότυπο και data είναι µία τιµή δεδοµένου 

o x = y : ισότητα ή “sameAs” 
o x ≠ y : ανισότητα ή “differentFrom”   
o built-ins της SWRL 

Το πλήθος των ατόµων στο σώµα και την κεφαλή ενός κανόνα µπορεί να είναι 
µηδενικό. Ένας κανόνας µε µηδενικό πλήθος ατόµων στην κεφαλή του δεν µπορεί να 
επιφέρει καµία αλλαγή στη βάση γνώσης του εκάστοτε συστήµατος. Ένας κανόνας µε 
µηδενικό πλήθος ατόµων στο σώµα του ερµηνεύεται ως πάντοτε αληθής από 
οποιαδήποτε ερµηνεία. Αξίζει να σηµειωθεί πως ένας κανόνας µε πολλαπλά άτοµα 
στην κεφαλή του ισοδυναµεί µε πολλαπλούς κανόνες που έχουν το ίδιο σώµα µε τον 
αρχικό κανόνα και ένα άτοµο στην κεφαλή τους. 

Για παράδειγµα ο ακόλουθος κανόνας 

 
ισοδυναµεί µε τους ακόλουθους  δύο κανόνες : 

 
 

 
Επίσης, οι µεταβλητές µπορούν να υπάρχουν στο σώµα και στην κεφαλή των 

κανόνων και συµβολίζονται µε ένα αγγλικό ερωτηµατικό στην αρχή τους. Έτσι για 
παράδειγµα ο παρακάτω κανόνας µοντελοποιεί τη γνώση ότι «αν κάποιος A έχει 
πατέρα κάποιον B, ο οποίος έχει αδερφό τον C, τότε ο C είναι θείος του A», δηλαδή : 

 

has_father(?a,?b) ˄ has_married(?b,?c) → female(?c) ˄ has_mother(?a,?c) 
 

       has_father(?a,?b) ˄ has_married(?b,?c) → female(?c)  

        has_father(?a,?b) ˄ has_married(?b,?c) → has_mother(?a,?c) 
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Οι SWRL κανόνες αποθηκεύονται ως OWL στιγµιότυπα, τα οποία 
περιγράφονται από OWL κλάσεις που περιέχονται στην Οντολογία SWRL, 
http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl. Κάθε οντολογία που περιέχει κανόνες 
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και την οντολογία swrl.  

Σε αυτή την οντολογία, η κλάση υψηλότερου επιπέδου είναι η swrl:Imp, η 
οποία χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση ενός κανόνα. Το σώµα ενός κανόνα 
ορίζεται από την ιδιότητα αντικειµένου swrl:body της κλάσης swrl:Imp, ενώ η κεφαλή 
του κανόνα ορίζεται από την ιδιότητα αντικειµένου swrl:head της ίδιας κλάσης. Τα 
άτοµα του σώµατος και της κεφαλής ενός κανόνα είναι στιγµιότυπα της κλάσης 
swrl:AtomList , η οποία αναπαριστά µία λίστα που περιλαµβάνει άτοµα ενός κανόνα. 
Η αφηρηµένη κλάση swrl:Atom χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση ενός ατόµου 
κανόνα. Τα διάφορα είδη ατόµων, που περιγράφηκαν και παραπάνω, όπως µία 
κλάση, µία built-in µέθοδος, µία ιδιότητα αντικειµένου, µια ιδιότητα τύπου 
δεδοµένων κτλ, περιγράφονται από υποκλάσεις της συγκεκριµένης κλάσης. Ένα 
άτοµο κλάσης σε ένα κανόνα είναι στιγµιότυπο της κλάσης swrl:ClassAtom και το 
όνοµα της κλάσης που χρησιµοποιείται ως άτοµο στον κανόνα εκφράζεται από την 
κλάση swrl:classPredicate της οντολογίας swrl. Στην περίπτωση που ιδιότητες 
αντικειµένων και ιδιότητες τύπου δεδοµένων χρησιµοποιούνται ως άτοµα σε κανόνες, 
τότε είναι στιγµιότυπα της κλάσης swrl:IndividualPropertyAtom και της κλάσης 
swrl:DatavaluedAtom αντίστοιχα. Η ιδιότητα swrl:propertyPredicate και των δύο 
προηγούµενων κλάσεων εκφράζει την ονοµασία των ιδιοτήτων –ατόµων. Η 
οντολογία SWRL περιλαµβάνει επίσης την κλάση swrl:Builtin για να περιγράψει τα 
built-ins, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, και µια κλάση swrl:Variable που 
χρησιµοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τις µεταβλητές.  

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω περισσότερο αντιληπτά και κατανοητά, 
ακολουθεί παράδειγµα ενός κανόνα εκφρασµένο τόσο λεκτικά, όσο και λογικά. 

 
Λεκτική Περιγραφή Κανόνα 

 
 Λογική Περιγραφή Κανόνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        has_parent(?a,?b) ˄ has_brother(?b,?c) → has_uncle(?a,?c) 

Εάν ένας καλλιτέχνης x έχει υιοθετήσει µια τεχνοτροπία y και έχει ένα 
δηµιούργηµα z τότε το δηµιούργηµα z είναι της τεχνοτροπίας y.             

artist(?x) ˄  style(?y) ˄  artistStyle(?x,?y) ˄ creator(?x,?z) → artifactStyle(?z, ?y) 
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Σύνταξη του κανόνα σε SWRL 
 

 
Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της SWRL είναι τα built-ins άτοµα. Η 

SWRL [47] παρέχει έναν πολύ ισχυρό µηχανισµό επέκτασης που επιτρέπει σε 
µεθόδους καθορισµένες από το χρήστη να χρησιµοποιούνται στους κανόνες. Αυτές οι 
µέθοδοι καλούνται built-ins και είναι κατηγορήµατα που δέχονται ένα ή περισσότερα 
ορίσµατα. ∆ιάφορα built-ins καθορίζονται και στην προδιαγραφή της SWRL. Αυτό 
το σύνολο των built-ins περιλαµβάνει βασικούς µαθηµατικούς τελεστές, µεθόδους 
χειρισµού ηµεροµηνιών και συµβολοσειρών και άλλα που θα παρουσιαστούν 
παρακάτω αναλυτικότερα. Αυτά τα built-ins µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα 
στους SWRL κανόνες. Παραδείγµατος χάριν, το ορισµένο από το πυρήνα της SWRL 
built-in greaterThanOrEqual µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα κανόνα ως εξής για να 
δείξει ότι ένα πρόσωπο µε µια ηλικία 18 ή µεγαλύτερος είναι ενήλικος : 

 
Όταν εκτελείται αυτός ο κανόνας, θα ταξινοµήσει τα άτοµα της κλάσης 

Person που έχουν την ιδιότητα hasAge µε τιµή µεγαλύτερη ή ίση του 18 ως µέλη της 
κλάσης Adult. Ο χαρακτηριστής swrlb πριν από το όνοµα του built-in δείχνει το 

<swrl:Variable rdf:ID="x"/> 
<swrl:Variable rdf:ID="y"/> 
<swrl:Variable rdf:ID="z"/> 
 
<swrl:Imp> 

<swrl:body rdf:parseType="Collection"> 
<swrl:ClassAtom> 

<swrl:classPredicate rdf:resource="Artist"/> 
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" /> 

</swrl:ClassAtom> 
<swrl:ClassAtom> 

<swrl:classPredicate rdf:resource="Style"/> 
<swrl:argument1 rdf:resource="#y" /> 

</swrl:ClassAtom> 
<swrl:IndividualPropertyAtom> 

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="artistStyle"/> 
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" /> 
<swrl:argument2 rdf:resource="#y" /> 

</swrl:IndividualPropertyAtom> 
<swrl:IndividualPropertyAtom> 

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="creator"/> 
<swrl:argument1 rdf:resource="#x" /> 
<swrl:argument2 rdf:resource="#z" /> 

</swrl:IndividualPropertyAtom> 
</swrl:body> 
<swrl:head rdf:parseType="Collection"> 

<swrl:IndividualPropertyAtom> 
<swrl:propertyPredicate rdf:resource="artifactStyle"/> 
<swrl:argument1 rdf:resource="#z" /> 
<swrl:argument2 rdf:resource="#y" /> 

</swrl:IndividualPropertyAtom> 
</swrl:head> 

</swrl:Imp> 

Person(?p)^hasAge(?p,?age)^swrlb:greaterThanOrEqual(?age,18)-> Adult(?p) 
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ψευδώνυµο του namespace που περιέχει τον ορισµό του built-in. Σε αυτήν την 
περίπτωση, δείχνει ότι το built-in προέρχεται από την οντολογία των πυρήνων-built-
ins της SWRL. 

Οι χρήστες µπορούν επίσης να καθορίσουν δικές τους βιβλιοθήκες από built-
ins. Τέτοιες βιβλιοθήκες θα µπορούσαν να περιλάβουν built-ins για τη µετατροπή 
νοµίσµατος, για στατιστικές, χρονικές ή χωρικές λειτουργίες. Και τα built-ins που 
καθορίζονται από το χρήστη µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα στους κανόνες 
SWRL.  

Ένας OWL ορισµός για ένα SWRL built-in παρέχεται από µία κλάση Builtin, 
η οποία περιλαµβάνεται στην οντολογία swrl, που περιγράφηκε και παραπάνω, και 
βρίσκεται στα αρχεία swrl.owl και swrlb.owl. Αυτά τα αρχεία έχουν τo βασικό 
namespace http://www.w3.org/2003/11/. Ένα νέο built-in καθορισµένο από το 
χρήστη περιγράφεται στην OWL ως στιγµιότυπο αυτής της κλάσης, Builtin. Το  
όνοµα αυτού του στιγµιοτύπου τίθεται και ως όνοµα του built-in. Γενικά, ένα σύνολο 
σχετικών built-ins καθορίζεται σε ένα ενιαίο OWL αρχείο. Παραδείγµατος χάριν, ένα 
καθορισµένο από το χρήστη σύνολο χρονικών built-ins θα µπορούσε να καθοριστεί 
σε ένα αρχείο αποκαλούµενο temporal.owl. Ένα συγκεκριµένο built-in, όπως, για 
παράδειγµα, before, θα καθοριζόταν έπειτα σε αυτό το αρχείο ως στιγµιότυπο, που 
ονοµάζεται before, το οποίο θα ήταν στιγµιότυπο της κλάσης Builtin. Για να 
χρησιµοποιηθούν αυτά τα built-ins, τα καθορισµένα από το χρήστη, στους SWRL 
κανόνες, το αρχείο που τα περιέχει, πρέπει να εισαχθεί-συµπεριληφθεί.  

Τα built-ins, που ορίζονται στο πυρήνα της SWRL, χωρίζονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες : 

1. Built-ins για Συγκρίσεις : swrlb:equal, swrlb:notEqual, swrlb:lessThan, 
swrlb:lessThanOrEqual, swrlb:greaterThan, swrlb:greaterThanOrEqual 

2. Math Built-ins : swrlb:add, swrlb:subtract,swrlb:multiply, swrlb:divide, 
swrlb:integerDivide, swrlb:mod, swrlb:pow, swrlb:unaryPlus, 
swrlb:unaryMinus, swrlb:abs, swrlb:ceiling, swrlb:floor, swrlb:round, 
swrlb:roundHalfToEven, swrlb:sin, swrlb:cos, swrlb:tan 

3. Built-ins για Boolean Τιµές : swrlb:booleanNot 
4. Built-ins για Συµβολοσειρές :  swrlb:stringEqualIgnoreCase, 

swrlb:stringConcat, swrlb:substring, swrlb:stringLength, 
swrlb:normalizeSpace, swrlb:upperCase, swrlb:lowerCase, swrlb:translate, 
swrlb:contains, swrlb:containsIgnoreCase, swrlb:startsWith, 
swrlb:endsWith, swrlb:substringBefore, swrlb:substringAfter, 
swrlb:matches, swrlb:replace, swrlb:tokenize  

5. Built-ins για Ηµεροµηνία, Ώρα και ∆ιάρκεια : 
swrlb:yearMonthDuration,swrlb:dayTimeDuration,swrlb:dateTime,swrlb:d
ate,swrlb:time,swrlb:addYearMonthDurations,swrlb:subtractYearMonthD
urations,swrlb:multiplyYearMonthDuration,swrlb:divideYearMonthDurati
ons,swrlb:addDayTimeDurations,swrlb:subtractDayTimeDurations,swrlb:
multiplyDayTimeDurations,swrlb:divideDayTimeDuration,swrlb:subtract
Dates,swrlb:subtractTimes,swrlb:addYearMonthDurationToDateTime,swrl
b:addDayTimeDurationToDateTime,swrlb:subtractYearMonthDurationFro
mDateTime,swrlb:subtractDayTimeDurationFromDateTime,swrlb:addYea
rMonthDurationToDate,swrlb:addDayTimeDurationToDate,swrlb:subtract
YearMonthDurationFromDate,swrlb:subtractDayTimeDurationFromDate,
swrlb:addDayTimeDurationToTime,swrlb:subtractDayTimeDurationFrom
Time,swrlb:subtractDateTimesYieldingYearMonthDuration,swrlb:subtract
DateTimesYieldingDayTimeDuration 
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6. Built-ins για URIs : swrlb:resolveURI, swrlb:anyURI 
7. Built-ins για Λίστες : swrlb:listConcat, swrlb:listIntersection, 

swrlb:listSubtraction, swrlb:member, swrlb:length, swrlb:first, swrlb:rest, 
swrlb:sublist, swrlb:empty 

Το κύριο πλεονέκτηµα της SWRL, όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, είναι η 
απλότητα που προσφέρει, επεκτείνοντας την εκφραστικότητα της OWL. Ένα άλλο 
πλεονέκτηµα της SWRL είναι η συµβατότητά της µε τη σύνταξη και τη 
σηµασιολογία της OWL, δεδοµένου ότι και οι δύο συνδυάζονται στην ίδια λογική 
γλώσσα. Εντούτοις, ο συνδυασµός εκφραστικών Λογικών Περιγραφής µε κανόνες 
είναι σηµαντικός και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδοµένου ότι µπορεί εύκολα να 
οδηγήσει σε µη-αποφασισιµότητα, εάν η ενσωµάτωσή τους δεν είναι περιορισµένη µε 
κάποιο τρόπο. Η αποφασισιµότητα στα πλαίσια της ενσωµάτωσης κανόνων και 
λογικών περιγραφής (SWRL = OLW DL + Datalog RuleML) µπορεί να επανακτηθεί 
µε την επιβολή ενός όρου ασφάλειας στους SWRL κανόνες. Αυτός ο όρος ασφάλειας 
είναι γνωστός ως «DL-safety» και οι SWRL κανόνες, που είναι σύµφωνοι µε αυτό 
τον όρο ασφάλειας, καλούνται γενικά «DL-safe SWRL rules» ή «DL-safe rules». Οι 
DL-safe κανόνες δεν είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό από τη SWRL, αλλά αποτελούν 
ένα κοµµάτι της SWRL. 

Πιο συγκεκριµένα, οι DL-safe κανόνες : 
• επιτρέπουν στις κλάσεις και τις ιδιότητες από το τµήµα της Λογικής 

Περιγραφής (OWL-DL) να εµφανίζονται ελεύθερα στη κεφαλή ή το σώµα 
ενός κανόνα, και ο µόνος περιορισµός να είναι ότι µπορούν να 
εφαρµοστούν µόνο στα ρητά ονοµασµένα στιγµιότυπα της βάσης γνώσης. 
∆ηλαδή, οι µεταβλητές του κανόνα µπορούν να αντιστοιχιστούν µόνο σε 
στιγµιότυπα που περιλαµβάνονται ρητά µέσα στη βάση γνώσης. Έτσι π.χ. 
δε µπορεί να εκφραστεί η έννοια : «Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου x είναι 
και ιδιοκτήτης κάποιου κινητήρα» (ποιού κινητήρα;). 

• Οι κανόνες Horn είναι χωρίς συναρτήσεις. 
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5   WEB 2.0 
 

Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η 
δηµιουργία ενός πληροφοριακού portal, το οποίο θα δηµιουργεί σαν ένα mashup 
συνδυάζοντας πηγές, αντλώντας πληροφορίες και περιεχόµενο δυναµικά από 
διάφορες περιοχές και ιστοτόπους του ∆ιαδικτύου µέσω διαθέσιµων Web APIs, από 
διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µία 
συνοπτική παρουσίαση του Web 2.0, των mashups (µιας από τις κυριότερες 
εφαρµογές του) και των Web APIs που αποτελούν τη πηγή δηµιουργίας των mashups. 
 
 

5.1  Web 2.0 
 

Ένα από τα πλέον δηµοφιλή θέµατα τον τελευταίο καιρό στο χώρο του 
διαδικτύου και της πληροφορικής είναι η εξέλιξη από το παραδοσιακό Web σε αυτό 
που έχει επικρατήσει να ονοµάζεται Web 2.0. Η χρήση του διαδικτύου σε ολοένα και 
περισσότερες δραστηριότητες προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε αυτήν την εξέλιξη. Οι 
χρήστες, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για επιχειρήσεις, οργανισµούς, εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα κλπ., σταδιακά ενηµερώνονται για τα στοιχεία και τις τεχνολογίες που 
συνιστούν το Web 2.0 και επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατά του.  

Στη συνέχεια, αναλύεται εκτενώς τι είναι το Web 2.0, δίνονται διάφοροι 
ορισµοί που έχουν επικρατήσει για το συγκεκριµένο όρο, παρουσιάζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του, οι κυριότερες εφαρµογές του καθώς και οι βασικότερες 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από αυτό. 
 
 
5.1.1  Τι είναι το Web 2.0 ; 

 
Στο περιβάλλον του διαδικτύου συντελούνται σηµαντικές αλλαγές. Ο αρχικός 

παθητικός του ρόλος παρουσίασης πληροφοριών µεταλλάσσεται. Έννοιες όπως 
διαδραστικότητα, δυναµικό περιεχόµενο, συνεργασία, συνεισφορά και κοινότητα, social 
computing διαδραµατίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι 
µία τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση είναι σε εξέλιξη. Το Web 2.0 
αντιπροσωπεύει όλες αυτές τις αλλαγές.   

Κεφάλαιο 

5 
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Αν και ο όρος Web 2.0 δίνει την αίσθηση ότι αποτελεί µία νέα έκδοση του 
Web, ουσιαστικά δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο πρωτόκολλό του αλλά για 
αλλαγές στον τρόπο που χρησιµοποιούνται ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες και στον 
τρόπο που οι σχεδιαστές πληροφοριακών συστηµάτων και οι χρήστες χρησιµοποιούν 
το διαδίκτυο. Η κυρίαρχη τάση είναι να χρησιµοποιείται ως το µέσο (πλατφόρµα) 
πάνω στο οποίο θα τρέχουν εφαρµογές και υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες µέχρι 
τώρα έτρεχαν τοπικά στους Η/Υ.  

Το όνοµα του Tim O’Reilly [41] συνδέεται άµεσα µε τον όρο Web 2.0  και 
µάλιστα είναι εκείνος που εφεύρε και πρωτοχρησιµοποίησε τον όρο. Σύµφωνα  
λοιπόν µε τον Tim O’Reilly, 
 

Το Web 2.0 είναι το δίκτυο ως πλατφόρµα, που εκτείνεται σε όλες τις 
συνδεδεµένες συσκευές. Εφαρµογές του Web 2.0 είναι αυτά που κάνουν τα 
περισσότερα από τα εγγενή πλεονεκτήµατα της εν λόγω πλατφόρµας: 
παραγωγή λογισµικού ως υπηρεσία, συνεχή ενηµέρωση που γίνεται καλύτερη 
όσο περισσότεροι τη χρησιµοποιούν, την κατανάλωση δεδοµένων από 
πολλαπλές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεµονωµένων χρηστών, 
παρέχοντας παράλληλα τα δικά τους και των υπηρεσιών δεδοµένων σε µορφή 
που επιτρέπει την χρήση από άλλους, οι επιδράσεις του δικτύου µέσω της 
δηµιουργίας µιας αρχιτεκτονικής της συµµετοχής, και πέρα από την µεταφορά 
µιας σελίδας Web 1.0 για να παραδώσει πλούσιες εµπειρίες στους χρήστες.               

 
 
 

 
Εικόνα 5.1 : Σχεδιαστική απεικόνιση του Web 2.0 
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Όπως έχει αναφερθεί το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισµένης 
πλατφόρµας ενός υπολογιστή. Ο χρήστης θα µπορεί να δρα στον Παγκόσµιο Ιστό 
όπως δρούσε µέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Οι πιo ειδικοί µιλούν για έναν νέο 
τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στην διάδραση του χρήστη. 
Θα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να 
παρέµβει στο περιεχόµενό της. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι τα 
ακόλουθα : 

• Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεµένες σε αυτό, 
αποτελούν µια παγκόσµια πλατφόρµα επαναχρησιµοποιούµενων 
υπηρεσιών και δεδοµένων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους 
τους χρήστες και στις περισσότερες περιπτώσεις διακινούνται ελεύθερα. 

• Αρκεί ένας browser, ώστε να χρησιµοποιείται σαν interface µε αυτή την 
πλατφόρµα, η οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. 
Η/Υ, PDA2, κινητό τηλέφωνο) και λειτουργικού συστήµατος. Μόνη 
προϋπόθεση, η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

• Λογισµικό, περιεχόµενο και εφαρµογές ανοιχτού κώδικα (open source). 
• Χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχνολογίας σε ότι αφορά τα πρωτόκολλα, τις 

γλώσσες προγραµµατισµού, τα interfaces, ενώ διαπιστώνεται και µια τάση 
για απλότητα στον προγραµµατιστικό σχεδιασµό τους. 

• Πλούσια και διαδραστικά interfaces χρηστών (Rich Internet 
Applications-RIA), δυναµικό περιεχόµενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν 
µόνο όποιο περιεχόµενό τους αλλάζει (τεχνολογία Ajax ).  

• Συνεχής και άµεση ανανέωση των δεδοµένων και του λογισµικού.  
• Προώθηση του δηµοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου, µε τους 

χρήστες να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.  
• Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδοµένων, υπηρεσιών και 

προτύπων.  
• ∆υνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχοµένου από το χρήστη µε 

σηµασιακές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας.  
• ∆υνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών, 

άµεση συγκέντρωση και εκµετάλλευση της γνώσης των χρηστών για 
διάφορα ζητήµατα.  

• Αµφίδροµη επικοινωνία του χρήστη µε επιχειρήσεις ή οργανισµούς 
που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την επίδρασή του στη υιοθέτηση 
κατευθύνσεων και λήψη αποφάσεων.  

 
 
5.1.2 Αντιρρήσεις για τον όρο Web 2.0 
 

Ενώ το Web 2.0 είναι µία από τις ελπιδοφόρες τεχνολογικές προόδους, που 
έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο, παρόλα αυτά όµως, υπάρχει µεγάλη σύγχυση που 
την περιβάλλει. Πολλοί εµπειρογνώµονες του Web 2.0 είναι µπερδεµένοι σχετικά µε 
τη φύση αυτής της νέας τεχνολογίας και οι απόψεις διίστανται όσον αφορά τον 
ακριβή ορισµό της. Πολλά άτοµα αισθάνονται ότι το Web 2.0 δεν είναι διαφορετικό 
από το  Web 1.0, αλλά είναι η θεώρηση των πραγµάτων σε µία καθαρά τεχνολογική 
σκοπιά, όπως είπε ο «πατέρας» του WWW Tim Berners Lee, ο οποίος υποστηρίζει ε 
συνέντευξη του ότι : 
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Το Web 2.0 δεν είναι κάτι νέο και πως ήταν πάντα ένας τρόπος για τους 
ανθρώπους να συνδέονται µεταξύ τους και ότι δεν υπήρχε τίποτα νέο ή 
επαναστατικό, αφού στηρίζεται στην τεχνολογία του Web 1.0  

 
Ο κριτικός internet, Paul Graham, τονίζει επίσης ότι :  
 

Η προοπτική του Web 2.0 αναφέρεται στον καλύτερο τρόπο χρήσης του web, 
µέσω πραγµατικής σύνδεσης µεταξύ των χρηστών και τα υψηλότερα επίπεδα 
αλληλεπίδρασης και όχι στην τεχνολογική εξέλιξη του διαδικτύου.   

 
Την άποψη ότι δεν υφίσταται η έννοια Web 2.0 ενισχύουν ακόµη περισσότερο 

κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο όρος ήταν εργαλείο του µάρκετινγκ. 
Ο Russell Shaw γράφει ότι : 
 

Ο όρος του Web 2.0 δεν ήταν παρά ένα slogan του µάρκετινγκ, ο οποίος είναι 
πολύ ευρύς και τα επιµέρους στοιχεία του Web 2.0 που όντως υπάρχουν, δεν 
µπορούν να οµαδοποιηθούν µέσα σε έναν όρο. 

 
Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο Jay Fienberg, ο οποίος γράφει ότι : 
 

Πρόκειται για ένα «κόλπο» του µάρκετινγκ, εφόσον πολλές επιχειρήσεις είχαν 
υιοθετήσει τον όρο ώστε να θεωρηθούν καινοτόµες. 

 
Ενώ η κοινωνία της τεχνολογίας και του internet συνεχίζει να διχάζεται για το 

αν το Web 2.0 είναι κάτι νέο τεχνολογικά ή είναι απλά ένα άλλο µέσο του marketing, 
σε  γενικές γραµµές ο όρος έχει πλέον καταστεί , η κοινά παραδεκτή έννοια µιας νέας 
γενιάς διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών, όπου το συνονθύλευµα αυτών 
αφορά διαφορετικές λειτουργίες και περιεχόµενα. Ωστόσο, ένα σύνολο κοινών 
χαρακτηριστικών επιτρέπει στο Web 2.0 να επιβληθεί ως το πρίσµα µέσα από το 
οποίο θεωρείται το σύγχρονο διαδίκτυο.  
 
 
5.1.3 Εφαρµογές του Web 2.0 
 

Ο όρος Web 2.0 οφείλει την ύπαρξή του σε εφαρµογές, υπηρεσίες, εργαλεία 
και λειτουργίες που παρουσιάζουν καινοτοµίες και ευκολίες που αναζητούσαν οι 
χρήστες, για αυτό το λόγο και όταν υλοποιήθηκαν έτυχαν ευρείας αποδοχής και 
διάδοσης. Παρακάτω, περιγράφονται µερικές από τις κυριότερες εφαρµογές του:  

1. Τα ιστολογία (blogs) πρακτικά είναι ιστοσελίδες που περιέχουν απόψεις, 
πληροφορίες, προσωπικές καταχωρήσεις (posts), συνδέσεις σε άλλες 
διευθύνσεις, φωτογραφίες, κλπ. Οι καταχωρήσεις είναι ταξινοµηµένες µε 
χρονολογική σειρά, µε την πιο πρόσφατη να εµφανίζεται πρώτη. Συνήθως, 
ξεκινούν µε µία άποψη ή σχόλιο του δηµιουργού τους για ένα θέµα (π.χ. 
πολιτική, επιστήµη, κοινωνικά, καθηµερινότητα). Η διάδοσή τους 
οφείλεται κυρίως στο ότι προσφέρουν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυµεί 
να καταθέσει το σχόλιό του πάνω σε αυτό, ανοίγοντας έτσι ένα δηµόσιο 
διαδικτυακό διάλογο µε πιθανούς αποδέκτες όλους τους χρήστες.  
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Τον Ιούλιο του 2007 µετρήθηκαν 70.000.000 blogs (στην Ελλάδα πάνω 
από 14.000). Λόγω αυτής της δηµοτικότητας, της αίσθησης 
κοινωνικοποίησης µεταξύ των συµµετεχόντων και της επίδρασης που 
έχουν ακόµη και εκτός διαδικτύου, χαρακτηρίζονται από πολλούς σαν ένα 
νέο κοινωνικό φαινόµενο.  

2. Τα wikis είναι ιστοσελίδες το περιεχόµενο των οποίων µπορεί να 
διαµορφώσει ο ίδιος ο χρήστης µε απλό τρόπο, σε αντίθεση µε τις κοινές 
ιστοσελίδες τις οποίες µπορεί να τροποποιήσει µόνο ο ιδιοκτήτης – 
διαχειριστής. Κάθε φορά που ο χρήστης τροποποιεί κάτι στη σελίδα, η 
προηγούµενη έκδοσή της εξακολουθεί να είναι διαθέσιµη, ακόµη και να 
επαναφερθεί. Τα wikis είναι αρκετά διαδεδοµένα σαν µέσο συλλογικής 
εργασίας πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Ακόµη και µέσα σε εταιρίες, 
οργανισµούς, υπηρεσίες, κλπ., η χρήση τους σαν σελίδες αναφοράς της 
προόδου των εργασιών, διευκολύνει τους εργαζόµενους στο να 
ενηµερώνονται για ό,τι συµβαίνει στην επιχείρηση.  
Χαρακτηριστικό παράδειγµα wiki είναι η Wikipedia, που αποτελεί µια 
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην οποία υπάρχουν πάνω από 5 
εκατοµµύρια άρθρα µε ορισµούς και πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες. 
Η σύνταξή της γίνεται από τους χρήστες, αφού οποιοσδήποτε µπορεί να 
γράψει ένα καινούργιο άρθρο ή να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη 
υπάρχουν. Η δηµοτικότητά της αυξάνει διαρκώς και βάσει επισκέψεων 
βρίσκεται µέσα στα 10 πιο δηµοφιλή sites παγκοσµίως. 

3. Ο συνδυασµός και η χρήση δεδοµένων και εφαρµογών από διαφορετικές 
ιστοσελίδες σε µία, έχει γίνει γνωστός ως mashup. Αυτά υλοποιούνται 
µέσω ανοιχτών interfaces προγραµµατισµού εφαρµογών (open APIs’–
Application Programming Interfaces) και συνεισφέρουν στη βελτίωση της 
λειτουργικότητας των ιστοσελίδων. Για παράδειγµα, σε ιστοσελίδες 
ενοικίασης σπιτιού, µε την ενσωµάτωση χαρτών από άλλη υπηρεσία (π.χ 
Google maps) παρουσιάζεται ακριβώς που βρίσκονται τα σπίτια και έτσι 
παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση. Παρακάτω, θα γίνει εκτενή 
αναφορά για τη συγκεκριµένη εφαρµογή µιας και αποτελεί το κορµό της 
παρούσας διπλωµατικής. 

4. Μια ακόµη τάση είναι η προσαρµογή των προγραµµάτων και υπηρεσιών 
στις προτιµήσεις των χρηστών και η βελτίωσή τους ανάλογα µε τον 
αριθµό των ατόµων και τη συχνότητα που τα χρησιµοποιούν. Τέτοια 
παραδείγµατα είναι τα προγράµµατα διαµοίρασης αρχείων µεταξύ των 
χρηστών (π.χ. BitTorrent ), αρχιτεκτονικής P2P (Peer to Peer networks), 
τα οποία γίνονται αποτελεσµατικότερα όσο τα χρησιµοποιούν 
περισσότεροι χρήστες. Επιπλέον, ιστοσελίδες αξιολόγησης προϊόντων, 
υπηρεσιών (amazon.com, Tripadvisor.com, κλπ.) οφείλουν τη 
δηµοτικότητά τους στο πλήθος των δηµοσιευµένων απόψεων των 
χρηστών, ενώ προγράµµατα anti spam (Cloudmark.com) βασίζονται και 
στη γνώµη των χρηστών για το τι είναι spam και τι όχι. 

5. Τα RSS (Real Simple Syndication) feeds, προσφέρουν τη δυνατότητα 
στους χρήστες να λαµβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, 
τη στιγµή που δηµοσιεύονται, χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η 
ενηµέρωση αυτή µπορεί να γίνεται π.χ. στον browser του Η/Υ χρήστη ή 
και σε κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, PDA, κλπ.). Με αυτό τον 
τρόπο η σχέση µε το διαδίκτυο γίνεται αµεσότερη. 
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6. Το tagging, δηλαδή η δυνατότητα χαρακτηρισµού µε σηµασιακές λέξεις 
(tags), ιστοσελίδων, φωτογραφιών, κειµένων και γενικά οποιουδήποτε 
διαδικτυακού περιεχοµένου. Από αυτό έχει αναδειχτεί ο όρος social 
bookmarking. Οι προσωπικές προτιµήσεις και χαρακτηρισµοί των 
χρηστών για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει µπορούν να ταξινοµηθούν και να 
είναι διαθέσιµοι και στους υπόλοιπους. Για παράδειγµα, πολύ δηµοφιλής 
είναι η ιστοσελίδα Del.icio.us όπου οι χρήστες παρουσιάζουν και 
χαρακτηρίζουν µε tags τις αγαπηµένες τους ιστοσελίδες (bookmarks), 
αλλά και το Flickr όπου οι χρήστες µοιράζονται και χαρακτηρίζουν τις 
φωτογραφίες τους. Έτσι, από τη µία οι χρήστες οργανώνουν τα δεδοµένα 
τους πολύ καλύτερα και από την άλλη κοινωνικοποιούνται, γνωρίζοντας 
και άλλα άτοµα µέσα από π.χ. τους κοινούς χαρακτηρισµούς για τις 
φωτογραφίες τους. 

7. Ιστοσελίδες οι οποίες µιµούνται τη λειτουργία ενός λειτουργικού 
συστήµατος (π.χ. www.youos.com) και παρέχουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και εφαρµογές του. Άλλες, προσφέρουν χωρίς χρέωση, 
εναλλακτικά προγράµµατα παραδοσιακών εµπορικών εφαρµογών π.χ. της 
σουίτας προγραµµάτων Office (Google Docs). 

8. Ιστοσελίδες που ο καθένας µπορεί να «ανεβάσει» ό,τι video, φωτογραφίες 
ή τραγούδια επιθυµεί (YouTube.com, myspace.com) και να κάνει 
γνωριµίες µέσα από αυτές. «Παιχνίδια» όπως το Second Life, που 
φέρνουν τα όρια της πραγµατικότητας και της εικονικής πραγµατικότητας 
πολύ κοντά, αφού ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει online πολλές 
από τις δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής. Ειδικότερα οι 
παραπάνω ιστοσελίδες, αποτελούν από τα δηµοφιλέστερα Web 2.0 
παραδείγµατα µε µεγάλη επίδραση στο χώρο του διαδικτύου και όχι µόνο.  

 
 

5.1.4 Τεχνολογίες του Web 2.0 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται από το Web 2.0 και το διαφοροποιούν ως προς τον τρόπο 
λειτουργίας και παρουσίασης των ιστοσελίδων σε σχέση µε το παραδοσιακό Web : 

• Πλούσια και διαδραστικά interfaces χρηστών (Rich Internet 
Applications-RIA ) που χρησιµοποιούν τεχνολογία Flash, Javascript, κλπ 
και την Ajax, που αντιπροσωπεύει την τάση του WEB 2.0 για όσο το 
δυνατόν καλύτερη εκµετάλλευση του δικτύου. Αντί να φορτώνεται 
ολόκληρη η σελίδα, ανανεώνονται µόνο τα δεδοµένα που αλλάζουν όσο ο 
χρήστης βρίσκεται ή επανέρχεται σε αυτή (π.χ. Στο Gmail ο υπολογισµός 
του διαθέσιµου αποθηκευτικού χώρου ανανεώνεται σε πραγµατικό χρόνο 
και από όλη τη σελίδα αλλάζει µόνο αυτός).  

• Χρήση CSS (Cascading Style Sheets) για να διαχωρίζονται τα δεδοµένα 
καθαρής πληροφορίας από τα δεδοµένα µορφοποίησης σε µια ιστοσελίδα. 
Αυτό, πέρα από την οικονοµία στο εύρος ζώνης του δικτύου, προσφέρει 
και ευελιξία στον τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων, αφού ο χρήστης 
βλέπει τα δεδοµένα ανάλογα µε το CSS που ο ίδιος έχει ( π.χ. τα ίδια 
δεδοµένα ανάλογα µε το CSS µπορούν να παρουσιαστούν σε οθόνη 
υπολογιστή, κατευθείαν σε εκτυπωτή, σε µορφή ανάγνωσης για τυφλούς ή 
και να µετατραπούν σε φωνή και µε χρήση κατάλληλου λογισµικού)  



  Web 2.0 

 

70 
                                                                     

• Χρήση σηµασιακών δεδοµένων και microformats για να περιγράφεται 
η σηµασία των δεδοµένων που περιέχουν οι ιστοσελίδες. Έτσι, αυτά 
κατηγοριοποιούνται και η αναζήτησή τους γίνεται ευκολότερη και πιο 
αποδοτική.  

• Χρήση RSS feeds ή και Atom (παραπλήσια τεχνολογία) µε τα 
πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα.  

• Χρήση ανοικτού λογισµικού (π.χ. Linux σαν λειτουργικό σύστηµα, 
Apache σαν Web server, MySQL σαν βάση δεδοµένων και PHP, Pearl, 
Python, σαν γλώσσες προγραµµατισµού).  

• «Ελαφρά» πρωτόκολλα δικτύου REST και SOAP που χρησιµοποιούν 
απλές ΗΤΤΡ εντολές (get, post, put, κλπ) για ανάκτηση δεδοµένων από 
τους servers.  

• Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture) που επιτρέπουν 
το διαµοιρασµό και την επαναχρησιµοποίηση υπηρεσιών-εφαρµογών από 
διαφορετικά προγράµµατα λογισµικού και SaaS (Software as a Service) 
όπου οι εφαρµογές είναι εγκατεστηµένες σε κεντρικό server στο δίκτυο 
και οι χρήστες τις χρησιµοποιούν µέσω browser ανεξαρτήτως Η/Υ, τόπου, 
και χρονικής στιγµής.  

 
 
 

5.2  Mashups 
 
 
5.2.1  Τι είναι τα mashups ; 

 
Ένα mashup είναι η εξέλιξη του τρόπου δηµιουργίας εφαρµογών Ιστού, 

επιτρέπει σε έναν προγραµµατιστή να ενσωµατώσει προϊόντα και υπηρεσίες από 
διάφορες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η Google, η Amazon και το 
Yahoo για να δηµιουργηθούν νέες, µοναδικές υπηρεσίες και προϊόντα, όπως 
απεικονίζεται παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 5.2 : Η έννοια του mashup  
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Τεχνολογικά, το mashup είναι µια δικτυακή εφαρµογή που συνδυάζει 

δεδοµένα από περισσότερες από µια πηγές σε ένα ενιαίο εργαλείο. Ένας πιο επίσηµος 
ορισµός αναφέρει το mashup σαν: 

  

«Ένα mashup είναι ο συνδυασµός µιας ή περισσοτέρων πηγών δεδοµένων µε 
σκοπό την δηµιουργία κοινού interface και εµπειρίας.»  

 
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι είναι  ένας συνδυασµός δύο ή περισσότερων 

υπηρεσιών σε µία εφαρµογή, χρησιµοποιώντας το Web API (Application 
Programming Interface) ως «κόλλα». Το ποιο χαρακτηριστικό και ποιο διαδοµένο 
παράδειγµα mashup είναι η χρήση των χαρτογραφικών δεδοµένων από την υπηρεσία 
Google Maps για την προσθήκη πληροφορίας σχετικά µε την θέση σε ακίνητα 
στοιχεία δηµιουργώντας έτσι µια νέα και ευδιάκριτη web υπηρεσία που δεν παρέχετε 
ουσιαστικά από καµία άλλη πηγή. 

Ο όρος ‘mashup’ είναι δανεισµένος από τη µουσική βιοµηχανία, όπου 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον µη εγκεκριµένο συνδυασµό των φωνητικών 
ενός τραγουδιού, µε τη µουσική υπόκρουση ενός άλλου.  Το ίδιο περίπου συµβαίνει 
και µε το mashup των ιστοσελίδων. Συνδυάζουν ιστοσελίδες για να δηµιουργήσουν 
χρήσιµες υβριδικές ιστοσελίδες και να προωθήσουν, έτσι, τη φιλοσοφία του 
∆ιαδικτύου, που όχι µόνο επιτρέπει, αλλά και επιβάλλει τις καινοτοµίες. 

Συνδυάζοντας ανόµοιες υπηρεσίες, εντελώς νέες ευκαιρίες αναδύονται. 
Ξαφνικά, ορδές εθελοντών προγραµµατιστών συνδυάζουν και αναµιγνύουν δεδοµένα 
και υπηρεσίες διαφορετικών, ή ακόµα και ανταγωνιστικών sites. Οι προγραµµατιστές 
συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικές ιστοσελίδες για να δηµιουργήσουν mashup 
sites µε εντελώς νέες δυνατότητες.  Το αποτέλεσµα είναι εξολοκλήρου νέες 
προτάσεις και ευκαιρίες που ονοµάζονται mashup. Τα mashup sites σήµερα, 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το πλήθος των mashups συνεχώς αυξάνεται όπως 
φαίνεται όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα.  

 

 
Εικόνα 5.3 : Η ανοδική τάση των mashups 

 
 
5.2.2  Η αρχιτεκτονική των mashups 
 

Οι υβριδικές εφαρµογές ιστού, που καλούνται mashups, συνδυάζουν, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, δεδοµένα από διάφορους ιστοτόπους µε σκοπό τη 
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δηµιουργία ενός ενοποιηµένου και εµπλουτισµένου αποτελέσµατος. Οι βασικότερες 
µέθοδοι άντλησης περιεχοµένου για την δηµιουργία των mashups είναι οι ακόλουθες: 

1. Web APIs (Web Application Programming Interface) : Το Web API είναι 
διεπαφή που ένα υπολογιστικό σύστηµα, βιβλιοθήκη ή µία υπηρεσία 
διαδικτύου (Web Services) παρέχει, προκειµένου να επιτρέψει να γίνουν 
προς αυτό αιτήσεις από άλλα προγράµµατα για ανταλλαγή δεδοµένων. 
Πιο απλά, ένα Web API είναι ένα «κανάλι επικοινωνίας» µιας υπηρεσίας 
διαδικτύου µε µία εξωτερική πηγή (π.χ. ιστοσελίδα, web εφαρµογή) µέσω 
συγκεκριµένων προγραµµατιστικών εντολών, που ορίζονται από έναν 
οδηγό εντολών και χρήσης του API. Οι επισκέπτες τέτοιων υπηρεσιών 
µπορούν να επωφεληθούν από αυτές µέσω των Web APIs µε σκοπό να 
εµπλουτίσουν δικές τους νέες εφαρµογές. Τα δεδοµένα που 
ανταλλάσσονται µεταξύ των υπηρεσιών και των 
προγραµµατιστών/χρηστών είναι είτε XML έγγραφα είτε JSON έγγραφα. 
Πιο αναλυτική αναφορά στα Web APIs θα γίνει σε επόµενη ενότητα του 
παρόντος κεφαλαίου. Η αυξανόµενη ανάπτυξη των Web APIs αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα και για την ολοένα αυξανόµενη ανάπτυξη και 
mashup εφαρµογών. Η ακόλουθη εικόνα δείχνει την κατανοµή των πιο 
δηµοφιλών Web APIs που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία Mashups. 

 

 
Εικόνα 5.4 : Κατανοµή των Web APIs 

 
2. Web Feeds (RSS/Atom) : Τα Web Feeds είναι ένας άµεσος τρόπος για να 

ενηµερώνεται κάποιος συνοπτικά για τις προσθήκες πληροφοριών στους 
ιστοχώρους που τον ενδιαφέρουν. Το RSS (Really Simple Syndication) 
και το ATOM (Atom Syndication Format) είναι δύο τεχνολογίες του 
διαδικτύου (internet) που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση των 
χρηστών σχετικά µε προσθήκες ή µεταβολές στο περιεχόµενο 
στοχευµένων ιστοχώρων (web sites). Σχεδόν το σύνολο των ιστοχώρων,  
που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Web 2.0, παρέχουν διαρκή 
ενηµέρωση µέσω Web Feeds. 

3. Screen Scraping : Τεχνική µε την οποία ένα πρόγραµµα εξάγει δεδοµένα 
από την οπτική έξοδο που παράγει κάποιο άλλο πρόγραµµα. 

Πολλοί άνθρωποι πειραµατίζονται µε τα mashups χρησιµοποιώντας γνωστά 
site που παρέχουν υπηρεσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως το Amazon, το 
eBay, το Flickr, το Google, η Microsoft, το  Yahoo αλλά και τα YouTube APIs , το 
οποίο έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ενός συντάκτη για  mashups (mashup editor) .  

Η αρχιτεκτονική των εφαρµογών ιστού, Mashups, αποτελείται πάντα από τρία 
µέρη:  
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� Παροχείς περιεχοµένου : Αποτελεί την πηγή των δεδοµένων. Τα 
δεδοµένα παρέχονται χρησιµοποιώντας τις τεχνικές που µόλις 
αναφέρθηκαν.  

� Mashup site : : Πρόκειται για το δικτυακό τόπο όπου φιλοξενείται η 
εφαρµογή mashup. Η εφαρµογή µπορεί να παράγεται χρησιµοποιώντας 
τεχνολογίες server-side (Java servlets, CGI, PHP) ή client-side απευθείας 
στο φυλλοµετρητή του χρήστη. 

� Φυλλοµετρητής σελίδων (web-browser) του χρήστη : Στο browser του 
χρήστη παρουσιάζεται η εφαρµογή γραφικά και είναι το σηµείο όπου 
υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη µε αυτή. 

Τα Mashups πρέπει να διαφοροποιηθούν από την απλή ενσωµάτωση των 
στοιχείων από ένα άλλο site µε σκοπό την  διαµόρφωση ενός σύνθετου εγγράφου 
(compound document : δηλαδή ένα έγγραφο που παράγετε µε τη χρήση 
κειµενογράφου αλλά εµπλουτίζετε ταυτόχρονα µε άλλα στοιχεία όπως  γραφήµατα, 
εικόνες, ψηφιακά video ή άλλες multimedia εφαρµογές) . Ένα site για παράδειγµα 
που επιτρέπει σε έναν χρήστη να ενσωµατώσει ένα βίντεο του YouTube δεν είναι  
ένα mashup site. Όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο ιστότοπος θα πρέπει ο ίδιος να έχει 
πρόσβαση στα δεδοµένα άλλων υπηρεσιών και περιοχών του Παγκόσµιου Ιστού 
χρησιµοποιώντας ένα API, και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα προσπαθώντας  να 
αυξήσει µε κάποιο τρόπο την αξία του site. 
 
 
5.2.3 Είδη Mashups 
 

Τα Mashups έρχονται αυτήν την περίοδο σε τρεις γενικές µορφές τα mashups 
καταναλωτή (consumer mashups), τα mashups δεδοµένων (data mashups), και τα 
επιχειρηµατικά mashups (business mashups).  

Ο πιο γνωστός τύπος είναι τα «mashup καταναλωτή», που εξηγείται καλύτερα 
από τις πολλές εφαρµογές των Google Maps. Τα mashups καταναλωτή συνδυάζουν  
στοιχεία δεδοµένων από  πολλαπλές πηγές και τα καµουφλάρουν πίσω από µια απλή 
ενοποιηµένη γραφική διεπαφή. 

Άλλοι κοινοί τύποι είναι τα «mashups δεδοµένων» και τα «επιχειρηµατικά 
mashups». Ένα mashup δεδοµένων αναµιγνύει δεδοµένα  παρόµοιων τύπων από  
διαφορετικές πηγές (π.χ.  τα Yahoo Pipes), όπως παραδείγµατος χάριν συνδυάζοντας 
τα στοιχεία από πολλαπλά RSS feeds σε ένα ενιαίο feed µε ένα γραφικό περιβάλλον 
σαν interface.  

Ένα επιχειρηµατικό  mashup (π.χ. JackBe), ενσωµατώνει συνήθως  στοιχεία 
από  εσωτερικές και εξωτερικές πηγές - παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει µια έκθεση µεριδίου αγοράς µε το συνδυασµό ενός εξωτερικού 
καταλόγου όλων των σπιτιών που πωλήθηκαν στην περασµένη εβδοµάδα µε τα 
εσωτερικά στοιχεία για τα σπίτια που η αντιπροσωπεία πούλησε . Ένα επιχειρηµατικό  
mashup είναι ένας συνδυασµός όλων των ανωτέρω, που εστιάζει και στη συνάθροιση 
και στην παρουσίαση των στοιχείων, και επιπλέον  προσθέτει τη συνεργάσιµη 
λειτουργία, που καθιστά το τελικό αποτέλεσµα κατάλληλο για χρήση ως 
επιχειρηµατική εφαρµογή.  

Μια άλλη κατηγορία mashups είναι τα “mashups µέσα στα mashups” και είναι 
γνωστά ως 'monster mashups'. Επιπλέον, τα mashups µπορούν να χωριστούν σε 
τέσσερεις κύριες κατηγορίες : 

Μapping mashups (π.χ Chicago Crime) : Πρόκειται για τις πιο γνωστές 
εφαρµογές, οι οποίες χρησιµοποιούν χάρτες. Στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι 



  Web 2.0 

 

74 
                                                                     

συγκεντρώνουν περιεχόµενο για πράγµατα ή δραστηριότητες το οποίο µπορεί να 
συνδυαστεί µε τοποθεσίες πάνω σε ένα χάρτη. Οι εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούν 
µια υπηρεσία παροχής χαρτών (π.χ. Google, Yahoo) συνδυάζοντας δεδοµένα µε 
σηµεία πάνω στο χάρτη. 

Video and photo mashups (π.χ. Flickr) :  Σήµερα στο web υπάρχουν 
διάφοροι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν video ή φωτογραφίες για κάποιο χρήστη τα 
οποία µάλιστα περιέχουν και µεταδεδοµένα (ποιος πήρε τη φωτογραφία, πότε και 
που). Αυτό έχει οδηγήσει στη δηµιουργία εφαρµογών mashups οι οποίες 
συγκεντρώνουν τις φωτογραφίες µαζί µε άλλες πληροφορίες και τις συνδυάζουν µε 
τα µεταδεδοµένα. 

Search and shopping mashups (π.χ. Travature) : Οι εφαρµογές αυτές 
αφορούν συγκριτικούς καταλόγους µεταξύ προϊόντων αλλά και αναζήτηση για τους 
διαθέσιµους προµηθευτές. Οι εφαρµογές αυτές προϋπήρχαν των όρων «mashup» και 
«Web 2.0» ωστόσο απέκτησαν άλλο νόηµα από τότε που το Amazon και το eBay 
δηµιούργησαν τα δικά τους APIs ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να έχει πρόσβαση στο 
περιεχόµενό τους. 

News mashups (π.χ.  Digg, iGoogle) : ∆ιάφορες πηγές που δηµοσιεύουν νέα 
έχουν χρησιµοποιήσει τεχνολογίες RSS και ATOM (από το 2002) προκειµένου οι 
επισκέπτες τους να έχουν τα νέα στον υπολογιστή τους ή στον προσωπικό τους 
δικτυακό τόπο. Οι εφαρµογές αυτού του είδους επιτρέπουν σε ένα χρήστη να 
συγκεντρώνει νέα από διαφορετικές πηγές προκειµένου να δηµιουργήσει την 
προσωπική του εφηµερίδα στο δίκτυο µε βάση τα ενδιαφέροντά του. 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζεται η κατανοµή των διαφόρων ειδών 
mashups όπως έχει καταγραφεί από το site www.ProgrammableWeb.com τις 
τελευταίες 14 ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία. Η αµέσως επόµενη εικόνα 
παρουσιάζει την γενική κατανοµή των διαφορετικών ειδών mashups.     

 

 
Εικόνα 5.5 : Κατανοµή των mashups (τις τελευταίες 14 µέρες) 

 

 
Εικόνα 5.6 : Γενική κατανοµή των mashups 
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Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω εικόνες, συµπεραίνεται ότι τα mapping 
mashups, τα shopping mashups και τα video mashups διατηρούν τις πρώτες θέσεις 
στην κατάταξη των ειδών κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ειδών. Από την άλλη, 
υπάρχουν νέες είσοδοι ειδών στην κατάταξη που καταγράφηκε τις τελευταίες δύο 
εβδοµάδες, οι οποίες αποτελούν τελευταίες τάσεις των mashups, όπως governmanet 
mashups.     

Πιθανόν να υπάρξουν και άλλοι τύποι που θα δηµιουργηθούν. Το σηµαντικό 
είναι πως οι χρήστες του internet, µπορούν να χρησιµοποιήσουν πια το Web ως 
πλατφόρµα για συνένωση πολλών διαφορετικών στοιχείων, και να δηµιουργήσουν 
κάτι καινούργιο και αυθεντικό.       
 
 
 

5.3  Web APIs 
 
Καταλύτης στην ανάπτυξη των νεότερων υπηρεσιών του παγκόσµιου ιστού 

αποτέλεσαν τα Web APIs, τα οποία στήριξαν µε τις δυνατότητες που παρέχουν την 
διάδοση των mashup εφαρµογών. 
 
 
5.3.1 Τι είναι τα Web APIs ; 
 

Ο Ιστός δεν περιέχει πλέον µόνο στατικές σελίδες και στατικό περιεχόµενο. 
Πολλοί διαδικτυακοί τόποι, επηρεασµένοι από τις σύγχρονες τεχνολογίες βάσεων 
δεδοµένων, τις τεχνολογίες δικτύων, και τις εξελίξεις της υπολογιστικής ικανότητας, 
παρέχουν περίπλοκες υπηρεσίες στους πελάτες. Με την εξέταση της υπηρεσίας που 
παρέχεται από ένα διαδικτυακό τόπο ως εφαρµογή, οι διαφορετικές λειτουργίες του 
µπορούν να θεωρηθούν διαφορετικές ενότητες της εφαρµογής. Η έννοια των Web 
APIs επιτρέπει την άµεση πρόσβαση σε αυτές τις ενότητες από την πλευρά των 
πελατών ή τον ιστότοπο ενός τρίτου. Οι λειτουργίες, που παρέχονται από έναν 
ιστότοπο και είναι διαφανείς στους τελικούς χρήστες, µπορούν να ενσωµατωθούν 
στον ιστότοπο ενός τρίτου ή σε ένα πακέτο λογισµικού. Αυτήν την περίοδο, 
περισσότεροι από 200 ιστότοποι έχουν δηµοσιεύσει Web APIs για την άµεση 
πρόσβαση των χρηστών τους στις υπηρεσίες τους.  

Τα Web APIs [44], όπως και όλα τα APIs, αποτελούν ένα σύνολο από 
ρουτίνες (routines), δοµές δεδοµένων (data structures), κλάσσεις αντικειµένων (object 
classes) και πρωτόκολλα (protocols) που υποστηρίζουν την ανάπτυξη λογισµικού και 
υπηρεσιών βασισµένων σε µια υπηρεσία διαδικτύου. 

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς ενός Web API, είναι να διατυπώσει το 
σύνολο των λειτουργιών-υπηρεσιών που µπορεί να παρέχει µια διαδικτυακή 
υπηρεσία κλπ σε άλλα προγράµµατα χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά στον κώδικα 
που υλοποιεί αυτές τις υπηρεσίες.  

Το API απλά ορίζει µε ποιές εξωτερικές εντολές θα παρέχει την αµφίδροµη 
επικοινωνία µε την υπηρεσία που θέλει να συνδεθεί προς αυτό χωρίς να αποκαλύπτει 
τον πηγαίο κώδικά του. Αυτές οι εντολές που καλούν το API, µπορεί να είναι 
γραµµένες σε συγκεκριµένη προγραµµατιστική γλώσσα (Language-dependent API) ή 
σε οποιαδήποτε γλώσσα (Language-independent), αναλόγως του τύπου του API.  

Πολλές µεγάλες επιχειρήσεις όπως η Google, η Microsoft, η Amazon, και το 
eBay παρέχουν πρόσβαση στις Web υπηρεσίες τους και εποµένως στα δεδοµένα τους, 
µέσω των Web APIs. Οι υπηρεσίες αυτές, διανέµοντας εφαρµογές και δεδοµένα, 
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επιτρέπουν σε οργανισµούς να χρησιµοποιήσουν τον Ιστό αποτελεσµατικότερα. 
Επιτρέπουν, επίσης, στους υπεύθυνους ανάπτυξης/προγραµµατιστές να αναπτύξουν 
εφαρµογές ευκολότερα έχοντας πρόσβαση σε τέτοιους κοινούς πόρους. 

Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών (client) και των υπηρεσιών διαδικτύου 
(server) γίνεται µέσω µηνυµάτων, ένα request µήνυµα από το χρήστη προς την 
υπηρεσία όπου ζητείται κάτι συγκεκριµένο και ένα response µήνυµα από την  
υπηρεσία προς το χρήστη µε τα ζητούµενα δεδοµένα. Για την επίτευξη αυτής της 
επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης χρησιµοποιούνται κυρίως δύο πρτωτόκολλα το REST 
(Representational State Transfer) και το SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση των Web APIs είναι 
η επιλογή της µορφής (format - σχήµα) που θα έχουν τα επιστρεφόµενα δεδοµένα από 
το server στον client. ποια στοιχεία σχηµατοποιούν στη χρήση κατά τον επιστροφή 
των πληροφοριών στον πελάτη. Τα δηµοφιλέστερα σχήµατα είναι το XML και το 
JSON, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα σχήµατα που υποστηρίζονται από µεγάλες 
εταιρείες όπως YouTube. Ακολουθεί ένας πίνακας που περιλαµβάνει διάφορα 
δηµοφιλή Web APIs καθώς και τα πρωτόκολλα και τα σχήµατα δεδοµένων που 
χρησιµοποιεί κάθε ένα από αυτά [45].  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής χρησιµοποιούνται τα Web APIs της 
Amazon και του eBay. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν διεξοδικά 
µόνον πρωτόκολλα και σχήµατα δεδοµένων, που χρησιµοποιούνται σε αυτά τα APIs. 
 
 

Web APIs 
 

Protocols Data Formats 

Google Maps JavaScript XML, VML, JSON, KML 
 

Flickr  REST, SOAP, XML-RPC 
 

XML, JSON,  PHP 
 

YouTube 
Amazon eCommerce 

 

GData,  Atom 
REST, SOAP 

 

GData, RSS 
XML 

 
Twitter  

 
REST 

 
XML, JSON, RSS, Atom 

 
eBay 

 
REST, SOAP 

 
XML 

 
Microsoft Virtual Earth  

 
JavaScript 

 
KML, GeoRSS 

 
Del.icio.us 

 
REST 

 
XML 

 
Google Search 

 
SOAP 

 
XML 

 
Yahoo Maps 

 
REST, JavaScript, Flash 

 
XML 

 
Πίνακας 5.1 : Πρωτόκολλα και formats που χρησιµοποιούνται στα 10 πιο δηµοφιλή Web 

APIs 
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5.3.2 REST  
 

Το REST [70,71] είναι µια µέθοδος για τις εφαρµογές, που ζητούν υπηρεσίες, 
πληροφορίες, να παρουσιάσουν τα αιτήµατά (request) τους στην επιθυµητή υπηρεσία. 
Κάθε request έχει δύο βασικά µέρη το endpoint (συνήθως ένα URL) και το µήνυµα, 
που δηλώνει τη ζητούµενη υπηρεσία. Αυτό µπορεί να ακούγεται  τροµακτικό, αλλά 
ρεαλιστικά δεν είναι και τόσο διαφορετικό από έναν φυλλοµετρητή που ζητά µία 
ιστοσελίδα - ξέρει το σηµείο τέλους (το URL της εν λόγω ιστοσελίδας) και ξέρει ποια 
δράση θα επιθυµούσε να εκτελέσει (φόρτωση της εν λόγω σελίδας).  

Ενώ το REST, αρχιτεκτονικά µιλώντας, µπορεί να πραγµατοποιηθεί πέρα από 
οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς (όχι µόνο HTTP/HTTPS), στα πλαίσια των APIs, το 
HTTP είναι η λογική επιλογή. Οι προγραµµατιστές ήδη έχουν µεγάλη εµπειρία σε 
επικοινωνίες µέσω του HTTP πρωτοκόλλου, και συνεπώς έχουν σουίτες εργαλείων 
στη διάθεσή τους για την ανάπτυξη και την επίλυση προβληµάτων. 

Κατά γενική οµολογία, ένα REST αίτηµα περιλαµβάνει την αποστολή ενός 
αιτήµατος (request message) σε ένα συγκεκριµένο URL (παρόµοιο µε αυτό που 
βλέπει κανείς µετά από τη συµπλήρωση µια φόρµας χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
GET), και τη λήψη ενός XML εγγράφου, το οποίο περιέχει την απόκριση (response 
message) του server της υπηρεσίας διαδικτύου. Το XML έγγραφο, που στάλθηκε ως 
απάντηση στο αίτηµα, επεξεργάζεται κατάλληλα στη συνέχεια και οι επιθυµητές 
πληροφορίες εξάγονται και ενδεχοµένως τροποποιούνται. 

Κάθε REST αίτηµα έχει γενικά τέσσερα βασικά µέση, όπως :  
• URL: Την πλήρη διεύθυνση της επιθυµητής υπηρεσίας. 
• Developer ID: Οι χρήστες των περισσότερων υπηρεσιών προµηθεύονται 

από τις ίδιες τις υπηρεσίες µε ένα ID ή µε ένα κλειδί, που είναι µοναδικό 
για τον κάθε χρήστη, προκειµένου να τις χρησιµοποιήσουν. Αυτό 
προσδιορίζει την προέλευση του. Μερικές υπηρεσίες µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν αυτό το µοναδικό χαρακτηριστικό κάθε χρήστη για να 
περιορίσουν τον αριθµό αιτηµάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός 
δεδοµένου χρονικού πλαισίου.   

• Επιθυµητή Λειτουργία: Λίγοι servers έχουν ένα µοναδικό σηµείο τέλους 
για όλα τα πιθανά αιτήµατα. Υπό αυτήν τη µορφή, πρέπει γενικά να 
περιληφθεί η επιθυµητή λειτουργία στο αίτηµα. 

• Παράµετροι: ∆ιάφορες παράµετροι θα πρέπει να περιληφθούν µε το 
αίτηµα οι οποίες θα προσδιορίζουν επακριβώς την επιθυµητή υπηρεσία. 
Για παράδειγµα, η επιθυµητή λειτουργία να είναι µια αναζήτηση και οι 
παράµετροι να προσδιορίζουν ότι πρόκειται για αναζήτηση βιβλίων µόνο 
µε βάση κάποιες λέξεις κλειδιά του βιβλίου. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα ενός αιτήµατος : 
 

http://library.example.com/api.php?devkey=123&action=search&type=book&keywor
d=style 

 
Το παραπάνω αίτηµα στέλνεται στο σηµείο τέλους 

http://library.example.com/api.php, µε κλειδί τον αριθµό 123. Η επιθυµητή λειτουργία 
είναι η αναζήτηση, και οι παράµετροι σχετίζονται το είδος αναζήτησης που είναι τα 
βιβλία και τη λέξη-κλειδί που είναι το ύφος. Όπως φαίνεται παραπάνω στο αίτηµα, το 
URL διαχωρίζεται από τις παραµέτρους µε το σύµβολο ?, ενώ οι παράµετροι 
διαχωρίζονται µεταξύ τους µε το σύµβολο &. Όταν απαιτείται η χρήση κενών στις 
τιµές που αποδίδονται στις παραµέτρους χρησιµοποιείται το %20.   
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∆εδοµένου του αιτήµατος (request message), η απάντηση (response message)  
θα µοιάζει µε το ακόλουθο XML έγγραφο : 

 
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"?> 
<LibraryAPI xmlns=" http://library.example.com/api/spec "> 
<Request> 
 <RequestId>123a456</RequestId> 
 <Parameters> 
  <Argument Name="devkey" Value="123" /> 
  <Argument Name="action" Value=" search" /> 
  <Argument Name="type" Value=" book" /> 
  <Argument Name="keyword" Value=" style" /> 
 </Parameters> 
</Request> 
<Response> 
 <ResultCount>2</ResultCount> 
 <Item> 
  <Title>Style Book Vol 1</Title> 
  <Status>Out</Status> 
  <Holds>3</Holds> 
  <CopiesOnHand>2</CopiesOnHand> 
  <Author>Jon Doe</Author> 
 </Item> 
 <Item> 
  <Title>Style Book Vol 2</Title> 
  <Status>In</Status> 
  <Holds>0</Holds> 
  <CopiesOnHand>1</CopiesOnHand> 
  <Author>Jon Doe</Author> 
 </Item> 
</Response> 
</LibraryAPI> 

 
Η απάντηση µιας υπηρεσίας διαδικτύου έχει διάφορα δοµικά στοιχεία. Κατ' 

αρχάς, δηλώνεται ότι είναι XML 1.0 και χρησιµοποιεί utf-8 για την κωδικοποίηση. 
Το στοιχείο LibraryAPI είναι το στοιχείο-ρίζα του παρόντος εγγράφου και 
περιλαµβάνει διευκρινισµένο namespace. ∆εύτερον, το τµήµα µε όνοµα Request είναι 
κοινό για όλα τα REST αιτήµατα και περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που 
στάλθηκαν µε το request message. Αυτό προσθέτει σαφήνεια, και µπορεί να 
διευκολύνει τον προγραµµατισµό από τη µεριά του αιτούντος. Εδώ, υπάρχει κάθε µία 
από τις τέσσερις παραµέτρους που περνούν στην υπηρεσία. 

Τέλος, παρατηρείται ότι η απάντηση έχει επιστρέψει µερικά µεταδεδοµένα για 
τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται στην ετικέτα ResultCount, µαζί µε τα ίδια τα 
αποτελέσµατα. Για το συγκεκριµένο αίτηµα, κάθε βιβλίο είναι τοποθετηµένος σε ένα 
στοιχείο µε τίτλο Element, το οποίο έχει πέντε παιδιά, που περιγράφουν 
συγκεκριµένες ιδιότητες του εκάστοτε βιβλίου. 

Από όλα τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι είναι πολύ εύκολα να κληθεί ένα 
Web Service χρησιµοποιώντας το REST, εφόσον βέβαια η συγκεκριµένη υπηρεσία 
υποστηρίζει το συγκεκριµένο πρωτόκολλο. Ο χρήστης της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
µπορεί : 

• Είτε να καλεί τις λειτουργίες της επιθυµητής υπηρεσίας διαδικτύου 
προγραµµατιστικά χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού της 
επιλογής του και να επεξεργάζεται το απαντητικό XML έγγραφο πάλι 
προγραµµατιστικά.  

• Είτε να εισάγει το αίτηµα, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε παραπάνω, σαν 
ένα απλό URL σε φυλλοµετρητή της επιλογής του, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox. 
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Τα βήµατα για την κλήση µιας υπηρεσίας διαδικτύου σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο REST συνοψίζονται στα εξής : 

1. Προσδιόρισε την επιθυµητή διαδικτυακή υπηρεσία και τις παραµέτρους 
που αυτή δέχεται. 

2. ∆ιατύπωσε ακριβώς το URL µαζί τις κατάλληλες παραµέτρους. 
3. ∆οκίµασε το URL σε έναν φυλλοµετρητή για να επιβεβαιώσεις την ορθή 

λειτουργία του. 
4. Χρησιµοποίησε την γλώσσα προγραµµατισµού της επιλογής σου για να 

καλέσεις την εντολή HTTP-GET µε το URL.  
5. Λάβε τα αποτελέσµατα σε ένα XML έγγραφο και επεξεργάσου το 

έγγραφο χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε µέθοδο λεκτικής ανάλυσης XML 
εγγράφων (parsing, DOM, SimpleXML).  

 
 
5.3.3 SOAP 

 
Στα τέλη της δεκαετίας του 90, και συγκεκριµένα το 1997 [70,71], µεγάλες 

εταιρείες, όπως η Microsoft, άρχισαν να διερευνούν κατά πόσο ο κατανεµηµένος 
υπολογισµός µπορεί να βασιστεί στη γλώσσα XML. Ο σκοπός της έρευνας αυτής 
ήταν να γίνει εφικτή η επικοινωνία µεταξύ των εφαρµογών µέσω αποµακρυσµένων 
κλήσεων διαδικασιών (Remote Procedure Calls – RPCs), χρησιµοποιώντας απλά 
πρωτόκολλα δικτύου, όπως το HTTP. Το 1999 έκανε την εµφάνισή του το SOAP, 
ένας RPC µηχανισµός βασισµένος σε XML. Το 2000 ο οργανισµός W3C ασχολείται 
µε την ιδέα αυτή και ύστερα από αρκετές αλλαγές, βελτιώσεις και τροποποιήσεις 2 
ολόκληρων χρόνων, το 2003 δηλαδή, το SOAP µε την έκδοση 1.2 γίνεται η 
προτεινόµενη προδιαγραφή – πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

Το W3C από τον Ιούνιο του 2003 έχει συντάξει µία σύσταση 
(recommendation) η οποία είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει στην προδιαγραφή 
(specification) SOAP. Στα πλαίσια της σύστασης αυτής βρίσκεται ο ακόλουθος 
ορισµός: 

  

Το SOAP είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισµένο για την ανταλλαγή 
δοµηµένων πληροφοριών σε ένα αποκεντρωµένο, διανεµηµένο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιεί τεχνολογίες XML για να καθορίσει ένα επεκτάσιµο πλαίσιο 
παρέχοντας µια δοµή µηνυµάτων η οποία µπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από 
ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί να είναι 
ανεξάρτητο από οποιοδήποτε προγραµµατιστικό µοντέλο και σηµασιολογία 
υλοποίησης. 

 
Συνεπώς, οι χρήστες των SOAP υπηρεσιών διαδικτύου ανταλλάσσουν µε τους 

servers, µηνύµατα SOAP, που δεν είναι παρά XML έγγραφα µε ειδική δοµή, όπως θα 
αναλυθεί και παρακάτω. 

Ένα µήνυµα SOAP είναι ένα συνηθισµένο έγγραφο XML το οποίο περιέχει τα 
παρακάτω στοιχεία (elements) :  

• Ένα απαιτούµενο στοιχείο Envelope από το οποίο αναγνωρίζεται το 
έγγραφο XML ως µήνυµα SOA. 

• Ένα απαιτούµενο στοιχείο Body το οποίο περιλαµβάνει την κύρια 
πληροφορία του µηνύµατος.  
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Πιο συγκεκριµένα, το SOAP Envelope είναι το στοιχείο που περικλείει όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία σε ένα µήνυµα SOAP. Η ύπαρξη του ως αρχικού στοιχείου (root 
element) ενός εγγράφου XML σηµατοδοτεί ότι πρόκειται για µήνυµα SOAP. Για το 
SOAP Envelope είναι απαραίτητα τα εξής ,το όνοµα του στοιχείου πρέπει να είναι 
Envelope, το όνοµα του namespace του να είναι 
http://schemas/xmlsoap.org/soap/envelope. Επίσης, µπορεί να περιέχει µηδέν ή 
περισσότερες ιδιότητες ορισµένες µε namespace, να περιέχει ένα ή δύο στοιχεία-
παιδιά µε την εξής σειρά , ένα προαιρετικό στοιχείο Header και ένα απαραίτητο 
στοιχείο Body. 

Το SOAP Body παρέχει ένα µηχανισµό για µετάδοση πληροφοριών στον 
τελικό αποδέκτη ενός µηνύµατος SOAP. Για το SOAP Body είναι απαραίτητα τα 
εξής, το όνοµα του στοιχείου θα πρέπει να είναι Body, µπορεί να περιέχει µηδέν ή 
περισσότερες ιδιότητες ορισµένες µε namespace, µπορεί να περιέχει µηδέν ή 
περισσότερα στοιχεία-παιδιά ορισµένα µε namespace, µπορεί να περιέχει µηδέν ή 
περισσότερους κόµβους-παιδιά χαρακτήρων. Κάθε στοιχείο-παιδί του SOAP Body 
ονοµάζεται SOAP Body child Element.  

Τα µηνύµατα SOAP µπορούν να µεταφερθούν µέσα στο δίκτυο µε διάφορα 
πρωτόκολλα, όπως το SMTP και το FTP, αλλά κατά κανόνα προτιµάται το HTTP. Ο 
λόγος είναι ότι το HTTP είναι το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται ευρέως στο 
∆ιαδίκτυο (internet), καθώς χρησιµοποιείται από τους browsers για την πλοήγηση 
στον παγκόσµιο ιστό. Τα δεδοµένα µεταφέρονται ακριβώς όπως οι ιστοσελίδες και 
δεν εµποδίζονται από τείχη ασφαλείας (firewalls) που ενδέχεται να διαθέτουν οι 
υπολογιστές. 

Το µήνυµα SOAP αποστέλλεται σαν µέρος του µηνύµατος αίτησης ή 
απόκρισης HTTP (HTTP request ή HTTP response, αντίστοιχα) και προστίθενται στο 
µήνυµα και οι επικεφαλίδες HTTP (HTTP headers). Γενικά, το πρωτόκολλο HTTP 
χρησιµοποιεί δύο µεθόδους για να στέλνει δεδοµένα την HTTP-POST και την HTTP–
GET. Η πρώτη µέθοδος προτιµάται για τις διαδικτυακές υπηρεσίες, διότι σύµφωνα µε 
αυτήν το µήνυµα SOAP µεταφέρεται στο κυρίως σώµα (Body) του µηνύµατος HTTP. 

Η παραπάνω περιγραφή είναι γενική και αφορά τη δοµή όλων των µηνυµάτων 
SOAP, τόσο των µηνυµάτων αιτήµατος του client όσο και των µηνυµάτων απάντησης 
του server της υπηρεσίας διαδικτύου. 

Ένα SOAP αίτηµα ενός client, αντίστοιχο µε το REST αίτηµα, που 
παρουσιάστηκε στη προηγούµενη ενότητα, είναι το ακόλουθο : 
 
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8" standalone=" no"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 
  xmlns:SOAP-ENV=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ " 
  xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema " 
  xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "> 
  <SOAP-ENV:Body> 
    <devkey xsi:type=" xsd:int">123</devkey> 
    <action xsi:type=" xsd:string">search</action> 
    <type xsi:type=" xsd:string">book</type> 
    <keyword xsi:type=" xsd:string">style</keyword>  
  </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

     
Στο παραπάνω SOAP αίτηµα,  εντοπίζονται τα δύο βασικά στοιχεία όλων των 

SOAP µηνυµάτων, που είναι το SOAP Envelope και το SOAP Body. Όπως, 
επισηµάνθηκε και παραπάνω, στο SOAP Body, βρίσκονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες του αιτήµατος, δηλαδή το µοναδικό κλειδί του χρήστη, ορισµένο από 
τον server, η επιθυµητή λειτουργία καθώς και οι παράµετροι που προσδιορίζουν 
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επακριβώς τη ζητούµενη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε 
πλήρη αναλογία µε το REST αίτηµα που περιγράφηκε παραπάνω. Το στοιχείο, που 
λείπει σε αυτό το αίτηµα, είναι το endpoint, (στο REST αίτηµα ορίζεται σαφώς επειδή 
είναι το URL) στο οποίο το αίτηµα µεταφέρθηκε. Στα SOAP αιτήµατα, φυσικά, 
αντιτίθενται καθορισµένα URIs, τα οποία δεν είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν εκ 
νέου µέσα στο ίδιο το αίτηµα. 

∆εδοµένου του SOAP αιτήµατος, η SOAP απάντηση θα είναι η ακόλουθη : 
 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<SOAP-ENV:Envelope 
  xmlns:SOAP-ENV=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ " 
  xmlns:xsi=" http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance " 
  xmlns:xsd=" http://www.w3.org/1999/XMLSchema "> 
 <SOAP-ENV:Body> 
 <LibrarySearchResponse xmlns=" http://library.example.com/api/ns "> 
  <RequestInfo> 
    <devkey xsi:type=" xsd:string">123</devkey> 
    <action xsi:type=" xsd:string">search</action> 
    <type xsi:type=" xsd:string">book</type> 
    <keyword xsi:type=" xsd:string">style</keyword>  
  </RequestInfo> 
  <ResponseInfo> 
   <ResultCount>2</ResultCount> 
   <Item> 
    <Title xsi:type=" xsd:string">Style Book Vol 1< /Title> 
    <Status xsi:type=" xsd:string">Out</Status> 
    <Holds xsi:type=" xsd:int">3</Holds> 
    <CopiesOnHand xsi:type=" xsd:int">2</CopiesOnHa nd> 
    <Author xsi:type=" xsd:string">Jon Doe</Author>  
   </Item> 
   <Item> 
    <Title xsi:type=" xsd:string">Style Book Vol 2< /Title> 
    <Status xsi:type=" xsd:string">In</Status> 
    <Holds xsi:type=" xsd:int">0</Holds> 
    <CopiesOnHand xsi:type=" xsd:int">1</CopiesOnHa nd> 
    <Author xsi:type=" xsd:string">Jon Doe</Author>  
   </Item> 
  </ResponseInfo> 
 </LibrarySearchResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

  
 Η SOAP απάντηση δεν διαφέρει και πολύ από την REST απάντηση, που 

παρουσιάζεται παραπάνω. Στην πραγµατικότητα, ένα µεγάλο µέρος των namespaces 
θα µπορούσε πραγµατικά να παραλειφθεί. Με εξαίρεση την πρόσθετη ενθυλάκωση, 
τα δύο έγγραφα θα ήταν πολύ παρόµοιο. 

Η απάντηση που παρουσιάζεται, δηλώνεται να είναι XML 1.0 και 
χρησιµοποιεί utf-8 για την κωδικοποίηση. Το στοιχείο SOAP-ENV είναι το στοιχείο-
ρίζα για το έγγραφο, και έχει τρία namespaces, συµπεριλαµβανοµένου και του 
namespace του SOAP-ENV. Το Body περιλαµβάνει το στοιχείο 
LibrarySearchResponse µεταξύ άλλων, το οποίο καθορίζει επίσης το δικό του 
namespace.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί το στοιχείο RequestInfo, το οποίο περιλαµβάνει όλες 
εκείνες τις παραµέτρους, οι οποίες «παρήγαγαν» την απάντηση που αποτελεί τη 
συνέχεια του εγγράφου από εδώ και κάτω. Η επιστροφή των παραµέτρων 
εντοπίζεται, λοιπόν, τόσο στις REST απαντήσεις όσο και στις SOAP απαντήσεις.  



  Web 2.0 

 

82 
                                                                     

Τέλος, το στοιχείο ResponseInfo περιλαµβάνει την ίδια την απάντηση του 
αιτήµατος. Εµφωλευµένο στο τελευταίο στοιχείο υπάρχει το στοιχείο ResultCount 
καθώς και τόσα στοιχεία Item όσα και το πλήθος των αποτελεσµάτων που 
επιστρέφονται.   

Όπως το REST, έτσι και το SOAP περιλαµβάνει την παραγωγή αιτηµάτων 
αρχικά και έπειτα το χειρισµό απαντήσεων. Ενώ οι µέθοδοι χειρισµού µιας SOAP 
απάντησης είναι κοινές µε αυτές µιας REST απάντησης, η παραγωγή ενός SOAP 
αιτήµατος είναι αρκετά διαφορετική. 

Σε αντίθεση µε το REST πρωτόκολλο, είναι µάλλον ασυνήθιστη η δηµιουργία 
SOAP αιτηµάτων χειρωνακτικά, αν και µπορεί ακόµα να γίνει. Γενικά, τα SOAP 
αιτήµατα είτε παράγονται µε ένα γενικό εργαλείο (όπως NuSOAP ή Pear:SOAP) ή µε 
µια κλάση ή ένα module, ορισµένο από εφαρµογή.  

Ο χειρισµός µιας απάντησης ενός SOAP αιτήµατος δεν είναι πάλι πάρα πολύ 
διαφορετικός από την REST απάντηση - και οι δύο απαντήσεις παρέχονται µε 
παρόµοια σχήµατα XML. Η SOAP απάντηση φέρει τα επιπρόσθετα στοιχεία 
Envelope και Body. Υπάρχει φυσικά κάποια παραλλαγή µεταξύ του χειρισµού της 
απάντησης ενός αιτήµατος, που δηµιουργείται χειρωνακτικά, και ενός NuSOAP 
αιτήµατος.  

Οι διαφορετικές µέθοδοι δηµιουργίας SOAP αιτηµάτων και χειρισµού SOAP 
απαντήσεων δεν παρουσιάζονται στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής, 
δεδοµένου ότι ξεφεύγουν από το στόχο της. 

Μέχρι εδώ έχουµε µιλήσει για το SOAP. Έχουµε εξηγήσει ότι είναι 
βασισµένο στην XML και ότι µέσω αυτού του πρωτοκόλλου µπορούν να γίνουν 
αιτήσεις για αποµακρυσµένες κλήσεις διαδικασιών από κάποιον πελάτη σε κάποιον 
εξυπηρετητή. Από τη µεριά του πελάτη όµως υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του 
µηνύµατος SOAP, καθώς ο πελάτης δε µπορεί να ξέρει τι ακριβώς µήνυµα να στείλει. 
Το SOAP καθορίζει κάποιους κανόνες και προσφέρει µια συγκεκριµένη φόρµα για τα 
µηνύµατα, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος ώστε ο πελάτης να είναι σε 
θέση να γνωρίζει τι µήνυµα να στείλει στον εξυπηρετητή του παροχέα της υπηρεσίας. 
Επίσης, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει αρκετές λεπτοµέρειες προτού στείλει το 
µήνυµα. Πρέπει να γνωρίζει καταρχάς που ακριβώς να το στείλει, ή ποιες µεθόδους 
θέλει να καλέσει από την υπηρεσία, ή ποια πρωτόκολλα επικοινωνίας υποστηρίζονται 
από τον παροχέα της υπηρεσίας.  

Προκειµένου να γνωρίζει ο πελάτης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
κλήση µιας υπηρεσίας διαδικτύου, πρέπει να έχει στην κατοχή του µια περιγραφή 
αυτής. Για να γίνει η όλη διαδικασία ακόµη πιο εύκολη και πιο τυποποιηµένη 
χρειάζεται ένας καθορισµένος µηχανισµός για την περιγραφή των υπηρεσιών 
διαδικτύου. Αυτός ο µηχανισµός θα παρέχει πληροφορίες για ακριβώς αυτά που 
χρειάζεται να ξέρει ο χρήστης που θέλει να καλέσει την υπηρεσία. Επιπρόσθετα, 
χάρη σε αυτόν το µηχανισµό είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρµογών που θα βοηθούν 
τους προγραµµατιστές στην ανάπτυξη των υπηρεσιών µέσω των περιγραφών τους. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη ενότητα, ο ρόλος της υπηρεσίας 
καταλόγου (Service Registry) σε µια SOA αρχιτεκτονική είναι πολύ σηµαντικός. Ο 
πελάτης, προκειµένου να ανακαλύψει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει, ψάχνει 
πρώτα στον κατάλογο αυτό. Το αποτέλεσµα της αναζήτησης δεν είναι τίποτε άλλο 
από την περιγραφή της υπηρεσίας που ζήτησε. Ο παροχέας της υπηρεσίας 
διαδικτύου, λοιπόν, δηµοσιεύει την περιγραφή της υπηρεσίας του γι’ αυτό το λόγο. 
Για να ξέρει ο κάθε πιθανός πελάτης πώς να εγκαθιδρύσει επικοινωνιακή σύνδεση 
µαζί του και πως ακριβώς να καλέσει την υπηρεσία που του παρέχει.  
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Η ευρέως χρησιµοποιούµενη και καθιερωµένη γλώσσα περιγραφής 
υπηρεσιών διαδικτύου είναι η WSDL (Web Services Description Language). Είναι 
µια γλώσσα βασισµένη στην XML και περιγράφει τρεις σηµαντικές ιδιότητες της 
υπηρεσίας: 

• Τι κάνει η υπηρεσία – Εδώ περιγράφονται οι µέθοδοι της υπηρεσίας, οι 
παράµετροί της και τα αποτελέσµατα που επιστρέφει. 
• Πώς γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία – Εδώ παρέχονται όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των SOAP µηνυµάτων που θα 
ανταλλαγούν, καθώς και τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από τον 
παροχέα. 

• Που βρίσκεται η υπηρεσία – Εδώ παρέχονται πληροφορίες για τη 
δικτυακή διεύθυνση της υπηρεσίας. Συνήθως είναι ένα URL. 

 
 
 
5.3.4  SOAP ή REST 
 

Στις προηγούµενες ενότητες, έγινε µία συνοπτική παρουσίαση του 
πρωτοκόλλου REST και του SOAP. Πολλές φορές, συναντάται ένα Web API να 
παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του πρωτοκόλλου µέσω του οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί η επικοινωνία µε τον client (φαίνεται και στο προηγούµενο πίνακα) 
και τον server. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα µε ποια µέθοδο θα αλληλεπιδράσει ο 
χρήστης µε τη διαδικτυακή υπηρεσία? Για τη σωστή επιλογή, υπάρχουν διάφορες 
παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη [70] :     

• Overhead : Τα REST αιτήµατα είναι σχετικά ανεπαρκούς µεγέθους 
(lightweight). Τα SOAP αιτήµατα, από την άλλη µεριά, περιέχουν πολλές 
πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες µπορούν πραγµατικά να επιβαρύνουν 
(heavyweight). 

• ∆ιαφάνεια - Mε τα REST αιτήµατα (ακόµα και όταν χρησιµοποιείται το 
HTTPS), όλες οι πληροφορίες του αιτήµατος στέλνονται εκτός κινδύνου. 
Με το SOAP, µόνο το τελικό σηµείο (URL) είναι ορατό. Αυτό µπορεί να 
µοιάζει ότι είναι υπέρ του SOAP, αλλά όχι απόλυτα. Όταν τα αιτήµατα 
πηγαίνουν in the clear, µπορούν εύκολα να παρακολουθούνται από τα 
σχετικά IT τµήµατα και να προστατεύονται από τα firewalls. Τα REST 
αιτήµατα µπορούν, επίσης, να αποθηκευθούν εύκολα (όταν 
χαρακτηρίζεται αυτό επιτρεπτό από τον server) από την υπάρχουσα 
υποδοµή, µειώνοντας το φορτίο των servers και το κόστος εύρους ζώνης. 

• Ευκολία στη χρήση : Πολλοί developers έχουν δείξει ιδιαίτερη 
προτίµηση για τους REST servers, επειδή τα αιτήµατα µπορούν να 
δηµιουργηθούν γρήγορα, δίχως την επιπρόσθετη ενθυλάκωση, που 
απαιτείται από το SOAP. Στην Amazon, παραδείγµατος χάριν (η οποία 
προσφέρει και REST και SOAP διεπαφές), το 85% των αιτηµάτων  είναι 
REST αιτήµατα. 

• Καθορισµός υπηρεσιών : Οι  SOAP υπηρεσίες καθορίζονται από WSDL 
αρχεία (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω), τα οποία περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός αιτήµατος. Στην 
πραγµατικότητα, υπάρχουν SOAP clients γενικής µορφής που επιτρέπουν 
τη πραγµατοποίηση οποιουδήποτε αιτήµατος, το οποίο µπορεί να 
εξυπηρετηθεί από µία τέτοια υπηρεσία, µε µόνο δεδοµένο τη διεύθυνση 
του WSDL αρχείου. ∆εν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τις REST υπηρεσίες. 
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• Ενθυλάκωση : Τα SOAP αιτήµατα ενθυλακώνονται σε έναν XML 
Envelope, όπως έχει επισηµανθεί και παραπάνω. Το σώµα το ίδιο του 
αιτήµατος είναι ενθυλακωµένο σε ένα στοιχείο Body. Η προσθήκη 
namespaces µέσα στο έγγραφο ακολουθεί επιπλέον για να καθορίσει 
σαφώς τι  ακριβώς  περιγράφει κάθε στοιχείο. Υπάρχουν διάφορα 
αξιόλογα εργαλεία στην αγορά για τη δηµιουργία τέτοιων εγγράφων, η 
οποία µπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. 

Γενικά, δεν υπάρχει κανένας σαφής νικητής. Η επιλογή εξαρτάται από την 
ιδιαίτερη εφαρµογή και τα διαθέσιµα εργαλεία για τη δηµιουργία της. Στα πλαίσια 
της παρούσας διπλωµατικής, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο REST 
αιτήµατα, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, λόγω της απλότητας και της µεγαλύτερης 
ευελιξίας που προσφέρουν. 
 
 
 
 

5.4  Amazon Web APIs  
 

Η Amazon δεν είναι πλέον ακόµα ένας από τους κύριους λιανοπωλητές στο 
διαδίκτυο. Η Amazon έχει ξεδιπλώσει µια εκτενή πλατφόρµα υπηρεσιών διαδικτύου 
(Amazon Web Services - AWS), που καθιστά την εταιρεία «ηγέτη» των προµηθευτών 
τεχνολογίας στο κόσµο σήµερα. 

Ο διαδικτυακός τόπος της Amazon στηρίζεται σε µια βάση δεδοµένων 
κυριολεκτικά εκατοντάδων χιλιάδων προϊόντων. Η Amazon, ως επιχείρηση, είχε το 
όραµα να επιτρέψει στους πελάτες να συµβάλουν και να εµπλουτίσουν και αυτοί το 
περιεχόµενο αυτό µέσω αναθεωρήσεων (reviews)  και εκτιµήσεων (ratings). 

Όταν εµφανίστηκαν οι υπηρεσίες διαδικτύου, η Amazon ήταν µία από τις 
πρώτες που πρόσφερε τα δεδοµένα της στο ευρύ κοινό. Κατά συνέπεια, έχει µια από 
τις πλουσιότερες σουίτες διαθέσιµων Web διεπαφών. Να σηµειωθεί ότι προσφέρει 
και ελεύθερες αλλά και επί πληρωµή υπηρεσίες. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται µία λίστα των AWS υπηρεσιών :  
• Alexa Web Services - παροχή δεδοµένων κυκλοφορίας, thumbnails, και 

άλλων πληροφοριών για τους ιστοτόπους 
• Amazon Associates Web Service (A2S, formerly Amazon E-

Commerce Service or ECS) - παροχή πρόσβασης στα δεδοµένα των 
προϊόντων της Amazon και στη λειτουργία ηλεκτρονικού εµπορίου 

• Amazon AWS Authentication - είναι µία συνεπαγόµενη υπηρεσία, η 
οποία χρησιµοποιείται για την επικύρωση της πρόσβασης σε διάφορες 
υπηρεσίες 

• Amazon CloudFront -  ένα δίκτυο παράδοσης περιεχοµένου (CDN) για 
τη διανοµή αντικειµένων που αποθηκεύονται στο S3 σε «θέσεις ακρών» 
κοντά στον αιτούντα 

• Amazon DevPay – επί του παρόντος βρίσκεται σε beta έκδοση, πρόκειται 
για ένα σύστηµα διαχείρισης λογαριασµών των χρηστών για τις 
εφαρµογές που οι developers έχουν δηµιουργήσει βασισµένοι στις 
υπερεσίες διαδικτύου της Amazon 

• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - παροχή εξελικτικών, 
εικονικών, ιδιωτικών servers που χρησιµοποιούν Xen  
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• Amazon Elastic MapReduce - µια υπηρεσία διαδικτύου, που επιτρέπει σε 
επιχειρήσεις, σε ερευνητές, σε αναλυτές στοιχείων και σε developers 
εύκολα και επικερδώς να επεξεργάζονται τα τεράστια ποσά δεδοµένων. 
Χρησιµοποιεί ένα φιλοξενηµένο πλαίσιο εργασία Hadoop, που λειτουργεί 
στην υποδοµή EC2 και στην Amazon S3.  

• Amazon Flexible Payments Service (FPS) - αυτήν την περίοδο είναι 
διαθέσιµη σε beta έκδοση, παρέχει µια διεπαφή για µικροπληρωµές 

• Amazon Historical Pricing - παροχή πρόσβασης σε ιστορικά δεδοµένα 
πωλήσεων της Amazon από τις θυγατρικές της. (Εµφανίζεται ότι αυτή η 
υπηρεσία έχει διακοπεί)   

• Amazon Mechanical Turk (Mturk) - διαχείριση µικρών µονάδων 
εργασίας, που διανέµονται µεταξύ πολλών ανθρώπων 

• Amazon Relational Database Service (RDS) - παροχή ενός κλιµακωτού, 
server βάσεων δεδοµένων, συµβατό µε τη MySQL 

• Amazon Simple Storage Service (S3) - παροχή υπηρεσίας διαδικτύου 
βασισµένη στην αποθήκευση 

• Amazon Simple Queue Service (SQS) - υποστηρίζει την 
προγραµµατιστική αποστολή µηνυµάτων µέσω εφαρµογών υπηρεσιών 
διαδικτύου ως ένα τρόπο επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου 

• Amazon SimpleDB - επιτρέπει σε developers για εκτελέσουν ερωτήµατα 
σε δοµηµένα δεδοµένα. Λειτουργεί σε συνεργασία µε την υπηρεσία EC2 
και την υπηρεσία S3, για να παρέχει «τη θεµελιώδη λειτουργία µιας βάσης 
δεδοµένων» 

• Amazon Virtual Private Cloud (VPC) – διαθέσιµη σε beta έκδοση, µια 
υπηρεσία διαδικτύου, που δηµιουργεί ένα λογικά αποµονωµένο σύνολο 
περιπτώσεων της Amazon EC2, που συνδέονται µε ένα υπάρχον δίκτυο 
χρησιµοποιώντας µια σύνδεση VPN. 

• AWS Management Console (AWS Console) – ∆ιεπαφή για τη 
διαχείριση και των έλεγχων διαφόρων υπηρεσιών της Amazon 

Το Google API ήταν αρκετά περιοριστικό στον αριθµό ερωτηµάτων, που θα 
µπορούσε κανείς να εκτελέσει ανά ηµέρα - µόνο 1.000 (που είναι πραγµατικά µόνο 
40 αιτήµατα ανά ώρα). Ωστόσο, το Amazon API είναι πολύ περισσότερο δοτικό, 
επιτρέποντας ένα αίτηµα ανά δευτερόλεπτο. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα 
αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται από το Google API, αποτελούν µια απώλεια στο 
εισόδηµα (επειδή τα API αποτελέσµατα δεν περιλαµβάνουν διαφηµίσεις, µια από τις 
βασικές πηγές εισοδήµατος της Google), ενώ τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 
από το API της Amazon, αποτελούν πιθανό εισόδηµα για την Amazon. 
 
 
5.4.1 Amazon Associates Web Service  (Amazon E-Commerce Service or ECS) 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής, η υπηρεσία διαδικτύου που 
επιλέχθηκε είναι η ECS, δεδοµένου ότι παρέχει στους χρήστες της να 
εκµεταλλευτούν τα δηµοφιλέστερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Amazon.com. 
Παρέχεται πρόσβαση σε ένα µεγάλο µέρος των δεδοµένων, που χρησιµοποιείται από 
την Amazon, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων πώληση, κριτικές πελατών, 
κριτικές πωλητών, καθώς επίσης και το µεγαλύτερο µέρος της λειτουργικότητας που 
προβάλλεται στο επίσηµο δικτυακό τόπο της Amazon, στο www.amazon.com , όπως 
η εύρεση αντικειµένων, εύρεση παρόµοιων αντικειµένων, έκθεση κριτικών πελατών, 
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και προωθήσεων προϊόντων. Εν ολίγοις, η συγκεκριµένη υπηρεσία, ECS, ανοίγει τις 
πόρτες στις βάσεις δεδοµένων της Amazon, προκειµένου ο κάθε χρήστης να 
επωφεληθεί από τα σύνθετα δεδοµένα και τη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού 
εµπορίου της Amazon.   

Το καλύτερο από όλα, είναι ότι η συγκεκριµένη διαδικτυακή υπηρεσία είναι 
δωρεάν. Υπογράφοντα, όπως θα δούµε παρακάτω, γίνεσαι ένας από τους 10.000 
developers της συγκεκριµένης υπηρεσίας που αποκοµίζουν ήδη οικονοµικά οφέλη 
από τη δηµιουργία εφαρµογών και web-καταστηµάτων βασισµένων στη ECS. 

H Amazon ECS υποστηρίζει τόσο το REST πρωτόκολλο όσο και το  SOAP 
πρωτόκολλο, όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, στην εφαρµογή, που θα υλοποιηθεί 
στη παρούσα διπλωµατική, θα χρησιµοποιηθεί το πρώτο. 

Ο δικτυακός τόπος Amazon χωρίζεται σε διάφορα σύνολα τοπικής 
προσαρµογής για να εξυπηρετεί όσο καλύτερα γίνεται τα διάφορα µέρη του κόσµου. 
∆εν θα ήταν πολύ χρήσιµο για έναν ιρλανδό πελάτη να πληροφορείται σχετικά µε τις 
τιµές προϊόντων σε αµερικάνικα δολάρια. Οµοίως, και  η υπηρεσία ECS παρέχει τη 
δυνατότητα επιλογής εντοπιότητας σε κάθε χρήστη. Οι δυνατές επιλογές είναι οι 
ακόλουθες : 

� United States (US), προκαθορισµένη επιλογή 
� France (FR) 
� Canada (CA) 
� United Kingdom (UK) 
� Japan (JP) 
� Germany (DE) 

Ένας developer για να επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων που προσφέρονται από 
την ECS υπηρεσία, πρέπει να καταχωρηθεί στην Amazon. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει 
κάθε εν δυνάµει ECS developer να επισκέπτεται στον ιστότοπο http://aws.amazon.com 
και να δηµιουργεί έναν AWS λογαριασµό. Ο λογαριασµός περιέχει ένα 
AWSAccessKeyId και ένα SecretKey για κάθε ένα developer ξεχωριστά. Κάθε ECS 
αίτηµα που υποβάλλεται θα περιέχει τον αναγνωριστικό στοιχείο AWSAccessKeyId και 
µία υπογραφή (όπως θα δούµε αναλυτικά και παρακάτω) η οποία θα προκύπτει από τα 
κλειδιά του κάθε developer και από όλες τις παραµέτρους. 
 
 
5.4.2  Βασικές Λειτουργίες της ECS 

 
Οι ECS λειτουργίες [69] συµπεριλαµβάνονται σε κάθε αίτηµα και αναγκάζουν 

τους servers της ECS να προβούν σε ενέργειες , όπως για παράδειγµα, να βρούν 
αντικείµενα στις βάσεις δεδοµένων της Amazon ή να βρουν παρόµοια αντικείµενα. 
Ουσιαστικό, κάθε ECS λειτουργία αποτελεί διαφορετικό µέσο επερώτησης τις βάσεις 
δεδοµένων της Amazon.  

Παρακάτω ακολουθεί µια επισκόπηση των λειτουργιών που παρέχονται από 
τη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

• Εύρεση Αντικειµένων (Find Items) – λειτουργίες οι οποίες επιστρέφουν 
έναν κατάλογο αντικειµένων που ικανοποιούν διάφορα κριτήρια 
αναζήτησης του developer 

 
Λειτουργία Περιγραφή 
ItemSearch  Εύρεση αντικειµένων που πωλούνται στο 

www.amazon.com από τους εµπόρους και τους 
περισσότερους πωλητές. 
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SellerListingSearch  Εύρεση αντικειµένων που είναι µόνο στο 
κατάστηµα ενός πωλητή. 

ListSearch  Εύρεση καταλόγων οι οποίοι δηµιουργούνται 
από πελάτες και στους οποίου διευκρινίζονται 
αντικείµενα που θα επιθυµούσαν να λάβουν ως 
δώρα. 

SimilarityLookup  Εύρεση αντικειµένων που είναι παρόµοια µε 
εκείνα που έχουν ήδη εντοπιστεί. 

TagLookup Οι πελάτες µπορούν να τιτλοφορήσουν τα 
αντικείµενα µε περιγραφικές λέξεις. Η 
λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα εύρεση 
αντικειµένων µε διευκρινισµένες λέξεις, 
παραδείγµατος χάριν, «Carol's Favorite 
Cookbook» 

Πίνακας 5.2 : Λειτουργίες για την Εύρεση Αντικειµένων 
 

• Ανακαλύψτε περισσότερα για συγκεκριµένα αντικείµενα – Όπως 
αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι παραπάνω λειτουργίες επιστρέφουν µία 
λίστα αντικειµένων που ικανοποιούν διάφορα κριτήρια αναζήτησης. Για 
τον εντοπισµό πρόσθετων πληροφοριών για συγκεκριµένα αντικείµενα, 
απαιτείται η χρήση των ακόλουθων λειτουργιών. 

 
Λειτουργία Περιγραφή 
ItemLookup  Επιστροφή περιγραφών συγκεκριµένων 

αντικειµένων. 
ListLookup  Επιστροφή περιγραφών αντικειµένων που 

βρίσκονται στον κατάλογο ενός πελάτη. 
SellerListingLookup  Επιστροφή περιγραφών συγκεκριµένων 

αντικειµένων στο κατάστηµα ενός πωλητή. 
Πίνακας 5.3 : Λειτουργίες για τον εντοπισµό πρόσθετων πληροφοριών για 

συγκεκριµένα αντικείµενα 
 

• Καλάθι Αγορών (Shopping Cart) - Οι πελάτες µόλις εντοπίσουν τα 
αντικείµενα που θέλουν να αγοράσουν, τα βάζουν σε ένα καλάθι αγορών. 
Οι ακόλουθες λειτουργίες χρησιµεύουν για την εκτέλεση τέτοιων 
ενεργειών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5.4 :  Λειτουργίες «Καλάθι αγορών» 
 

Λειτουργία Περιγραφή 

CartCreate  ∆ηµιουργία καλαθιού αγορών και προσθήκη αντικειµένου 
CartAdd  Προσθήκη αντικειµένων στο καλάθι αγορών 
CartModify  Προσθήκη ή αφαίρεση αντικειµένων που είναι ήδη σε ένα 

καλάθι αγορών 
CartClear  Αφαίρεση όλων των αντικειµένων από ένα καλάθι αγορών 
CartGet  Ανάκτηση του περιεχόµενου ενός καλαθιού αγορών µε τις 

ενηµερωµένες πληροφορίες τιµών και διαθεσιµότητας 
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• Περιεχόµενο πελατών – Η Amazon ενθαρρύνει τους πελάτες να 
συµµετέχουν στην κοινότητα της Amazon, παραδείγµατος χάριν, µε την 
υποβολή κριτικών στους πωλητές και στα αντικείµενα προς πώληση, και 
µε τη δηµιουργία καταλόγων γενεθλίων, καταλόγων γάµων, και  
καταλόγων για τη γέννηση µωρών που άλλοι µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν σαν ένα οδηγό για την αγορά δώρων. Οι παρακάτω 
λειτουργίες στοχεύουν στην εύρεση του ID ενός πελάτη και όλων των 
πληροφοριών που έχουν επιλέγει να είναι διαθέσιµες. 

 
Λειτουργία Περιγραφή 

CustomerContentSearch  Αναζήτηση πελατών 
CustomerContentLookup  Αναζήτηση πληροφοριών για ένα 

συγκεκριµένο πελάτη, όπως τα wishlists του, 
τα οποία ο πελάτης έχει καταστήσει δηµόσια 

Πίνακας 5.5 : Λειτουργίες για πληροφορίες πελατών 
 

• Πληροφορίες για άλλους πωλητές – Πολλοί πωλητές στην Amazon είναι 
άγνωστοι άλλοι αγοραστές. Οι ακόλουθες λειτουργίες τροφοδοτούν τους 
developers µε πληροφορίες για άλλους πωλητές. 

 
Λειτουργία Περιγραφή 
SellerLookup  Επιστροφή πληροφοριών για έναν συγκεκριµένο πωλητή 

Πίνακας 5.6 : Πληροφορίες για συγκεκριµένο πωλητή 
 

•  Άλλες Λειτουργίες – Οι υπόλοιπες λειτουργίες καλύπτουν µια ποικιλία 
εργασιών. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 5.7 : ∆ιάφορες Λειτουργίες 

Οι έννοιες browse node και response group θα αναλυθούν εκτενέστερα σε 
επόµενες παραγράφους. 
 
 
 
 
 

Λειτουργία Περιγραφή 
BrowseNodeLookup  Η Amazon χρησιµοποιεί άλλες browse nodes ως 

µέσο οργάνωσης των εκατοµµυρίων αντικειµένων 
που υπάρχουν στον κατάλογό άλλες.  Για 
παράδειγµα, ένα  browse node είναι «Books». Όλα 
τα αντικείµενα που συνδέονται µε αυτό σχετίζονται 
µε βιβλία. Αυτό το browse node µπορεί να είναι 
παιδί άλλες πιο γενικού browse node. H λειτουργία 
BrowseNodeLookup παρέχει τη δυνατότητα 
εύρεσης άλλες browse node, των προγόνων και των 
απογόνων του. 

Help  Πληροφορίες για άλλες λειτουργίες και για τα 
response groups 

TransactionLookup  Πληροφορίες για την αγορά άλλες πελάτη 
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5.4.3  BrowseNodes της ECS 
 
Η Amazon έχει έναν αµέτρητο αριθµό προϊόντων. Για υπάρχει οργάνωση, τα 

προϊόντα διευθετούνται σε κατηγορίες-κόµβους σε µια ιεραρχική δοµή. Η δοµή αυτή 
µοιάζει µε ένα ανάποδο δέντρο. Όσο προχωρά κανείς προς το κάτω µέρος του 
δέντρου, τόσο πιο συγκεκριµένη γίνεται η ταξινόµηση. Κάθε κόµβος (node) 
αντιπροσωπεύει µια συλλογή αντικειµένων για πώληση, όπως τα βιβλία του Harry 
Potter. Οι κόµβοι ονοµάζονται browse nodes, επειδή ο πελάτης µπορεί να αναζητήσει 
µέσω των κόµβων να βρεί τη συλλογή των αντικειµένων που τον ενδιαφέρει.  

Κάθε browse node είναι είτε κόµβος-φύλλο είτε κόµβος-πατέρας. Κάτω από 
έναν κόµβο-φύλλο δεν υπάρχουν άλλοι BrowseNodes αλλά εµφανίζονται µόνο 
πραγµατικά προϊόντα. Αντίθετα, ένας κόµβος-πατέρα περιλαµβάνει περαιτέρω 
ταξινόµηση. Η ακόλουθη εικόνα διευκρινίζει καλύτερα τα παραπάνω.  
 

 
Εικόνα 5.7 : Η ιεράρχηση των BrowseNodes της ECS 

 
Ένας BrowseNode τυπικά περιέχει τις ακόλουθες ιδιότητες : 
• Όνοµα – Περιγράφει τα αντικείµενα που ανήκουν σε αυτό το κόµβο, όπως 

για παράδειγµα “Book”. 
• BrowseNodeID – Ένας µοναδικός θετικός ακέραιος αριθµός που 

προσδιορίζει µονοσήµαντα έναν BrowseNode. Για παράδειγµα, ο κόµβος 
Book έχει ID ίσο µε 1000. 

• Κόµβοι πρόγονοι (Ancestors nodes) – Κόµβοι που είναι υπερσύνολο του 
τρέχοντος κόµβου. Για παράδειγµα, ο κόµβος “Book” είναι ένας κόµβος 
πρόγονος για τους κόµβους “Arts & Photography”, “History” και 
“Politics”. 



  Web 2.0 

 

90 
                                                                     

• Κόµβοι απόγονοι (Child nodes) – Κόµβοι που είναι υποσύνολο του 
τρέχοντος κόµβου. Για παράδειγµα, οι  κόµβοι “Arts & Photography”, 
“History” και “Politics” είναι κόµβοι απόγονοι για τον κόµβο “Book”. 

Τα προϊόντα µπορούν να ανήκουν σε περισσότερα από ένα BrowseNode και, 
εποµένως, να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µια κατηγορίες. Αντίθετα, πολλά 
αντικείµενα µπορούν να συνδέονται µε ένα µόνο BrowseNode.  

Η δοµή αυτή δεν είναι πάντα η ίδια, αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες. Κάποιοι BrowseNodes δηµιουργούνται και κάποιοι άλλοι διαγράφονται. 
Όταν, παραδείγµατος χάριν, ένα νέο παιχνίδι ή µια οµάδα βιβλίων εµφανίζεται, ένας 
νέος κόµβος θα δηµιουργηθεί για αυτήν.  

Οι BrowseNodes, ειδικά σε λειτουργίες αναζήτησης, όπως θα δούµε και στην 
υλοποίηση της εφαρµογής µας, είναι πολύ χρήσιµοι. Περιορίζουν την αναζήτηση σε 
ένα συγκεκριµένο σύνολο αντικειµένων κάνοντας την λειτουργία αυτή πιο 
στοχευµένη και κατ’ επέκταση πιο αποδοτική. 

 
 

5.4.4  ResponseGroups της ECS 
 

Όταν ο developer υποβάλλει ένα ερώτηµα στην ECS της Amazon, έχει τη 
δυνατότητα να ενηµερώσει τη πλατφόρµα σαφώς για το πόσες πληροφορίες και για 
το είδος των πληροφοριών που θα σταλθούν ως απάντηση, προσδιορίζοντας απλά ένα 
ResponseGroup. Όπως θα διευκρινιστεί και παρακάτω, υπάρχει η δυνατότητα να 
διευκρινιστούν πολλαπλά  ResponseGroups σε ένα αίτηµα, διαχωρίζοντας τα µε 
κόµµατα. Να σηµειωθεί, επίσης, ότι κάθε µία από τις λειτουργίες, που περιγράφηκαν 
παραπάνω, έχει το δικό της σύνολο από ResponseGroups. Υπάρχουν, βέβαια, και 
ResponseGroups που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε δύο ή περισσότερες 
λειτουργίες. Κάθε µία λειτουργία έχει ένα ή περισσότερα προκαθορισµένα 
ResponseGroup. Αν απαιτούνται περισσότερα, ο developer µπορεί να προσθέσει και 
άλλα επιπλέον. 

Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούµε σε εκείνα τα ResponseGroups που 
αντιστοιχούν στη λειτουργία ItemSearch, δεδοµένου ότι είναι η λειτουργία που 
χρησιµοποιείται κατά κόρον για την υλοποίηση της εφαρµογής. Το προκαθορισµένο 
ResponseGroup  είναι το Small, ενώ έγκυρες επιλογές είναι οι ακόλουθες 
Accessories, BrowseNodes, EditorialReview, ItemAttributes, ItemIds, Large, 
ListmaniaLists, Medium, MerchantItemAttributes, OfferFull, Offers, OfferSummary, 
Reviews,RelatedItems, SearchBins, Similarities, Subjects, Tags, TagsSummary, 
Tracks και VariationMinimum. Παρακάτω, ακολουθεί µια επισκόπηση µόνο εκείνων 
των ResponseGroups που χρησιµοποιήθηκαν για λόγους συντοµίας.  

1. ItemAttributes : Το ResponsGroup µε την ονοµασία ItemAttributes 
επιστρέφει έναν ενδεχοµένως µεγάλο αριθµό ιδιοτήτων που περιγράφουν 
ένα αντικείµενο. Παραδείγµατος χάριν, ένα αντικείµενο που επιστρέφεται 
από την αναζήτηση στη «φωτογραφική µηχανή και φωτογραφίες» περιέχει 
ιδιότητες όπως το ύψος, το πλάτος, το βάρος, τον τίτλο, το UPC, την τιµή, 
την κατασκευή, την αναλογία ζουµ, τον αριθµό megapixels, και το φόρτο 
µεταφοράς. Οι επιστρεφόµενες ιδιότητες εξαρτώνται από το είδος των 
αντικειµένων που αναζητούνται.  
Στην εφαρµογή γίνεται αναζήτηση βιβλίων, άρα οι επιστρεφόµενες 
ιδιότητες θα σχετίζονται µε βιβλία όπως Author, ISBN, Publisher, 
PublicationDate, ReleaseDate, Title, Edition, Label, Languages, 
NumberOfPages αλλά θα υπάρχουν και ιδιότητες πιο γενικές όπως 
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Binding, DeweyDecimalNumber, EAN, ListPrice, Manufacturer, 
NumberOfItems, PackageDimensions, ProductGroup, ProductTypeName  
και Studio. 

2. Images : Το συγκεκριµένο ResponseGroup επιστρέφει το URL για όλες 
τις διαθέσιµες εικόνες ενός αντικειµένου σε τρία µεγέθη: µικρό, µεσαίο, 
και µεγάλο καθώς επίσης το ύψος και το πλάτος κάθε εικόνας. 
Παραδείγµατος χάριν, εάν για ένα βιβλίο προς πώληση υπάρχουν τέσσερις 
εικόνες, αυτό το ResponseGroup επιστρέφει τα URLs δώδεκα εικόνων, 
τέσσερις εικόνες, κάθε µια σε τρία µεγέθη.  

3. Reviews : Αυτό το ResponseGroup για κάθε ένα αντικείµενο επιστρέφει 
µία λίστα µε κριτικές διαφόρων πελατών, το µέσο όρο από όλες τις 
βαθµολογίες  (1 έως 5 αστέρια, όπου τα 5 αστέρια είναι ο καλύτερος 
βαθµός), το συνολικό αριθµό των κριτικών που έχει δεχθεί το 
συγκεκριµένο αντικείµενο. Κάθε κριτική περιλαµβάνει ένα βαθµό, µια 
περίληψη της κριτικής, το πλήρες κείµενο της κριτικής και την 
ηµεροµηνία συγγραφής της κριτικής.  

4. BrowseNodes : Επιστρέφει τα ονόµατα και τα IDs των browse nodes που 
συνδέονται µε τα αντικείµενα-απάντηση, τόσο των κόµβων προγόνων όσο 
και των κόµβων απογόνων. Είναι πιθανό ένα αντικείµενο να ανήκει σε 
πολλά browse nodes. Έτσι, είναι σύνηθες να συναντώνται πολλαπλές 
ιεραρχίες browse nodes για ένα µόνο αντικείµενο. 

5. Offers : Το Response Group, Offers, επιστρέφει πληροφορίες για όλες τις 
διαθέσιµες προσφορές ενός συγκεκριµένου αντικειµένου, δηλαδή τη 
κατάσταση του αντικειµένου (New, Used, Collectible και Refurbished), τη 
τιµή, τα στοιχεία του συγκεκριµένου πωλητή που κάνει τη συγκεκριµένη 
προσφορά. 

 
 
5.4.5 Ανατοµία ενός REST αιτήµατος      
 

Όλα τα REST αιτήµατα, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι URLs. Ένα 
τυπικό παράδειγµα ενός REST αιτήµατος για την υπηρεσία ECS είναι το ακόλουθο : 

 

  Όπως γίνεται αντιληπτό και από το παράδειγµα, κάθε REST αίτηµα 
διαιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος παραµένει ίδιο για όλα τα αιτήµατα, ενώ το 
δεύτερο µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται στο 
αίτηµα. Τα διαφορετικά τµήµατα του αιτήµατος του παραδείγµατος φαίνονται στη 
συνέχεια : 

http://ecs.amazonaws.com/onca/xml? 
Service=AWSECommerceService& 
Operation=ItemSearch& 
AWSAccessKeyId= [Access Key ID]& 
SearchIndex=Books& 
Keywords=Winter& 
ResponseGroups=Offers& 
Version=2009-03-31 
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Οι πρώτες δύο γραµµές περιέχουν το endpoint, 
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml και το όνοµα της υπηρεσίας 
AWSECommerceService. Το endpoint ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή µπορεί να 
αλλάξει και για αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές :  
 

Χώρα Endpoint 
CA http://ecs.amazonaws.ca/onca/xml 
DE http://ecs.amazonaws.de/onca/xml 
FR http://ecs.amazonaws.fr/onca/xml 
JP http://ecs.amazonaws.jp/onca/xml 
UK http://ecs.amazonaws.co.uk/onca/xml 
US http://ecs.amazonaws.com/onca/xml 

 
Το όνοµα της υπηρεσίας δεν µεταβάλλεται. 
Η Τρίτη γραµµή περιέχει το προσωπικό κλειδί, AWS Access Key Id,  που 

διαθέτει κάθε εγγεγραµµένος developer των υπηρεσιών διαδικτύου της Amazon. Με 
αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η ταυτότητα του προσώπου που αποστέλλει το αίτηµα 
στο server.   

Οι υπόλοιποι όροι στο αίτηµα διαφοροποιούνται σηµαντικά σύµφωνα µε τη 
λειτουργία που ζητείται από τον developer. Η παράµετρος Operation απαιτείται 
πάντα. Η τιµή της είναι µία από αυτές που παρουσιάστηκαν συνοπτικά σε 
προηγούµενη παράγραφο (βλέπε 4.4.2  Βασικές Λειτουργίες της ECS). Οι γραµµές, 
που ακολουθούν, είναι παράµετροι που η λειτουργία απαιτεί (όπως SearchIndex και 
Keywords), και προαιρετικές παράµετροι που η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιήσει 
(ResponseGroups). Τα αιτήµατα µπορούν να περιέχουν γενικά καµία ή περισσότερες 
(το πολύ 10) παραµέτρους, που προσδιορίζουν τη ζητούµενη λειτουργία.  

Η παράµετρος Version προσδιορίζει την έκδοση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
που παραληφθεί η παράµετρος αυτή, χρησιµοποιείται η προκαθορισµένη έκδοση που 
είναι η 2005-10-05. 

Οι τιµές παραµέτρων τίθενται χρησιµοποιώντας το ακόλουθο σχήµα 
 
 
 
 
Οι τιµές παραµέτρων πρέπει να URL-κωδικοποιηµένες. Υπάρχουν µερικοί 
χαρακτήρες, όπως ένας αστερίσκος ή ένα διάστηµα, οι οποίοι δεν µπορούν να πάνε σε 
ένα URL. Υπάρχουν ισοδύναµα αυτών των χαρακτήρων, που χρησιµοποιούνται στα 
αιτήµατα, αντί αυτών. Παραδείγµατος χάριν, το κωδικοποιηµένο URL ισοδύναµο 
ενός διαστήµατος είναι το “%20”. Έτσι, το ζεύγος Name=John Smith γράφεται 

http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?                                                                       
       Αµετάβλητο τµήµα                      Service=AWSECommerceService& 

AWSAccessKeyId=[Access Key Id]& 
 
Operation=ItemSearch& 
SearchIndex=Books& 

    Παράµετροι που αλλάζουν             Keywords=Winter& 
    ανάλογα µε το αίτηµα                     Version=2009-03-31   

ResponseGroups=Offers        

ParameterName=value 
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Name=John%20Smith. Τα ονόµατα και οι τιµές των παραµέτρων ακολουθούν 
διάκριση πεζών-κεφαλαίων. 

Μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2009, τα αιτήµατα στέλνονταν µε αυτή ακριβώς 
τη µορφή που περιγράφηκε παραπάνω. Από την ηµεροµηνία αυτή και πέρα, κάθε 
αίτηµα θα πρέπει να επικυρώνεται από την υπηρεσία για να γίνει δεκτό. Η επικύρωση 
είναι µια διαδικασία προσδιορισµού και επαλήθευσης του προσώπου που αποστέλλει 
ένα αίτηµα.  

Το Secret Access Key είναι µία ακολουθία 40 χαρακτήρων (για παράδειγµα, 
kWcrlUX5JEDGM/LtmEENI/aVmYvHNif5zB+d9+ct) και είναι µυστικό, µόνο στο 
developer και στην AWS πρέπει να είναι γνωστό. Είναι σηµαντικό να διατηρηθεί 
εµπιστευτικό για να προστατευθεί ο λογαριασµός κάθε developer. Θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται ποτέ σε ένα αίτηµα προς την AWS, και να αποστέλλεται ποτέ 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κανένας, που αντιπροσωπεύει νόµιµα την 
Amazon, δεν θα ρωτήσει πoτε για το Secret Access Key. 

  Το AWS Access Key ID είναι µία αλφαριθµητική ακολουθία των 20 
χαρακτήρων (για παράδειγµα, 022QF06E7MXBSH9DHM02) που  συνδέεται µε τον 
AWS λογαριασµό κάθε χρήστη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως 
χρησιµοποιείται πάντα σε ένα αίτηµα προς την AWS για τον προσδιορισµό του 
αποστολέα του αιτήµατος. Το AWS Access Key ID δεν είναι ένα µυστικό, και 
οποιοσδήποτε θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει στα αιτήµατα προς την AWS.  

Η “αδυναµία” αυτή του AWS Access Key ID κάνει αναγκαία τη χρήση της 
διαδικασίας επικύρωσης κάθε αιτήµατος. Έτσι, λοιπόν, κάθε developer για να 
αποδείξει ότι είναι ο αληθινός αποστολέας του αιτήµατος, θα πρέπει να συµπεριλάβει 
µια ψηφιακή υπογραφή (Signature) στο αίτηµά του. Η ψηφιακή υπογραφή 
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το Secret Access Key. Η AWS χρησιµοποιεί το AWS 
Access Key ID  του αιτήµατος για να αναζητήσει το Secret Access Key του 
συγκεκριµένου developer. Έπειτα, υπολογίζει µια ψηφιακή υπογραφή µε βάση αυτό 
το κλειδί. Εάν η υπογραφή που υπολόγισε η  AWS αντιστοιχεί στην υπογραφή που 
στάλθηκε, το αίτηµα θεωρείται αυθεντικό. ∆ιαφορετικά, το αίτηµα αποτυγχάνει 
επικύρωση και δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία. Συνοπτικά, αυτή είναι η διαδικασία 
επικύρωσης του αιτήµατος. 

Πιο συγκεκριµένα, για την επικύρωση ενός REST αιτήµατος 
χρησιµοποιούνται η παράµετρος Signature και η παράµετρος Timestamp. Η 
παράµετρος Timestamp είναι απαραίτητη µόνο εάν συµπεριλαµβάνεται η παράµετρος 
Signature. ∆ιαφορετικά, είναι προαιρετική. ∆εν υπάρχει καµία προκαθορισµένη τιµή 
για αυτήν και  να είναι ένα dateTime αντικείµενο, µε την πλήρη ηµεροµηνία συν τις 
ώρες, τα λεπτά, και τα δευτερόλεπτα. 

Πριν τη σύντοµη επισκόπηση της διαδικασίας επικύρωσης των REST 
αιτηµάτων, κρίνεται σκόπιµη µια συνοπτική αναφορά στη διαδικασία υπολογισµού 
της τιµής της παραµέτρου Signature βήµα-βήµα. Μέσω ενός συγκεκριµένου REST  
αιτήµατος θα αναλυθούν όλα τα απαραίτητα βήµατα για να υπογραφεί ένα αίτηµα. 
Στο παράδειγµα, θα χρησιµοποιηθούν «πλαστά» προσδιοριστικά πρόσβασης AWS 
(AWS Access Key ID και Secret Access Key). Για το λεπτοµερές παράδειγµα θα 
χρησιµοποιηθεί ένα χαρακτηριστικό αίτηµα ItemLookup :  

 

http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSE CommerceServic 
e&AWSAccessKeyId=00000000000000000000&Operation=Ite mLookup&ItemId 
=0679722769&ResponseGroup=ItemAttributes,Offers,Ima ges,Reviews&Ve 
rsion=2009-01-06  
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Βήµα 1 : Εισαγωγή της παραµέτρου Timestamp. Για το παράδειγµα αυτό, 
χρησιµοποιείται ο GMT χρόνος 2009-01-01T12: 00: 00Z. 

 
Βήµα 2 :  URL κωδικοποίηση των χαρακτήρων  κόµµα (,) και άνω και κάτω τελεία 
(:), έτσι ώστε να µην παρερµηνεύονται.  

 
Βήµα 3 : ∆ιαχωρισµός των ζευγαριών παράµετρος/τιµή και διαγραφή των 
χαρακτήρων (&), έτσι ώστε το παράδειγµα να µοιάζει ως εξής: 

 
Βήµα 4 : Ταξινόµηση των ζευγαριών παράµετρος/τιµή κατά την αξία ψηφιολέξεων 
(όχι αλφαβητικά, οι πεζές παράµετροι θα τοποθετηθούν στη λίστα µετά από τις 
κεφαλαίες). 

 
Βήµα 5 : Ένωση της ταξινοµηµένης λίστας παραµέτρου/τιµής µε τα σύµβολα (&). Το 
αποτέλεσµα είναι η κανονική συµβολοσειρά που θα υπογραφεί.  
 

 
Βήµα 6 :  Προσθήκη των ακόλουθων τριών γραµµών πριν την κανονική ακολουθία : 

http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSE CommerceServic 
e&AWSAccessKeyId=00000000000000000000&Operation=Ite mLookup&ItemId 
=0679722769&ResponseGroup=ItemAttributes,Offers,Ima ges,Reviews&Ve 
rsion=2009 - 01- 06&Timestamp=2009 - 01- 01T12:00:00Z  

http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSE CommerceServic 
e&AWSAccessKeyId=00000000000000000000&Operation=Ite mLookup&ItemId 
=0679722769&ResponseGroup=ItemAttributes%2COffers%2 CImages%2CRevi 
ews&Version=2009-01-06&Timestamp=2009-01-01T12%3A00 %3A00Z 

Service=AWSECommerceService 
AWSAccessKeyId=00000000000000000000 
Operation=ItemLookup 
ItemId=0679722769 
ResponseGroup=ItemAttributes%2COffers%2CImages%2CRe views 
Version=2009-01-06 
Timestamp=2009-01-01T12%3A00%3A00Z 

AWSAccessKeyId=00000000000000000000 
ItemId=0679722769 
Operation=ItemLookup 
ResponseGroup=ItemAttributes%2COffers%2CImages%2CRe views 
Service=AWSECommerceService 
Timestamp=2009-01-01T12%3A00%3A00Z 
Version=2009-01-06 

AWSAccessKeyId=00000000000000000000&ItemId=06797227 69&Operation=I 
temLookup&ResponseGroup=ItemAttributes%2COffers%2CI mages%2CReview 
s&Service=AWSECommerceService&Timestamp=2009-01-01T 12%3A00%3A00Z& 
Version=2009-01-06 

GET 
webservices.amazon.com 
/onca/xml 
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Βήµα 7 : Η τελική µορφή της ακολουθίας που πρόκειται να υπογραφεί είναι η 
ακόλουθη : 

Βήµα 8 : Υπολογίστε ένα RFC 2104-compliant HMAC µε τον hash αλγόριθµο, 
SHA256, χρησιµοποιώντας την παραπάνω συµβολοσειρά (βλέπε Βήµα 7) και το 
«πλαστό» µυστικό κλειδί πρόσβασης, 1234567890. Το αποτέλεσµα του αλγόριθµου 
είναι µία πρώιµη µορφή της παραµέτρου Signature και είναι η εξής : 
 

 
Βήµα 9 : URL κωδικοποίηση των χαρακτήρων (+) και (=) στην υπογραφή: 

 
Βήµα 10 : Προσθήκη της κωδικοποιηµένης URL υπογραφής στο αίτηµα και το 
αποτέλεσµα είναι ένα κατάλληλα-σχηµατοποιηµένο υπογεγραµµένο αίτηµα: 

 
Η διαδικασία επικύρωσης αιτηµάτων από την AWS χρησιµοποιώντας µια 

υπογραφή HMAC-SHA απαιτεί µία σειρά εργασιών τόσο από την µεριά του developer 
όσο και από την ίδια την διαδικτυακή υπηρεσία, AWS.  

Τα βήµατα που θα πρέπει να κάνει ο developer, από τη µεριά του, είναι τα 
ακόλουθα : 

1. ∆ηµιουργία ενός αιτήµατος προς την AWS 
2. Υπολογισµός µιας HMAC-SHA υπογραφής, χρησιµοποιώντας το µυστικό 

κλειδί πρόσβασης  
3. Προσθήκη της υπολογιζόµενης υπογραφής στο αίτηµα και αποστολή του 

αιτήµατος 
Αναλυτικά, τα βήµατα παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα : 

 

GET 
webservices.amazon.com 
/onca/xml 
AWSAccessKeyId=00000000000000000000&ItemId=06797227 69&Operation=I 
temLookup&ResponseGroup=ItemAttributes%2COffers%2CI mages%2CReview 
s&Service=AWSECommerceService&Timestamp=2009-01-01T 12%3A00%3A00Z& 
Version=2009 - 01- 06 

Nace+U3Az4OhN7tISqgs1vdLBHBEijWcBeCqL5xN9xg=  

Nace%2BU3Az4OhN7tISqgs1vdLBHBEijWcBeCqL5xN9xg%3D 

http://webservices.amazon.com/onca/xml?AWSAccessKey Id=00000000000 
000000000&ItemId=0679722769&Operation=ItemLookup&Re sponseGroup=It 
emAttributes%2COffers%2CImages%2CReviews&Service=AW SECommerceServ 
ice&Timestamp=2009-01-01T12%3A00%3A00Z&Version=2009 -01-06&Signatu 
re=Nace%2BU3Az4OhN7tISqgs1vdLBHBEijWcBeCqL5xN9xg%3D  
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Εικόνα 5.8 : Βήµατα για την επικύρωση ενός αιτήµατος 

 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης, απαιτείται να εκτελεστούν 

κάποιες ενέργειες και από τη πλευρά της AWS, όπως : 
1. Η διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία «κλήθηκε» από το developer µε την 

αποστολή του παραπάνω αιτήµατος, χρησιµοποιεί τη βασική ταυτότητα 
πρόσβασης (Access Key ID) για να αναζητήσει το µυστικό κλειδί 
πρόσβασης (Secret Access Key) του developer-αποστολέα. 

2. Η υπηρεσία, στη συνέχεια, παράγει µια υπογραφή από τα δεδοµένα του 
αιτήµατος και το µυστικό κλειδί πρόσβασης, που εντόπισε,  
χρησιµοποιώντας τον ίδιο αλγόριθµο που χρησιµοποίησε και ο developer 
για τον υπολογισµό της υπογραφής που έστειλε στο αίτηµα. 

3. Εάν η υπογραφή που παράγεται από τη διαδικτυακή υπηρεσία ταιριάζει µε 
αυτή που στάλθηκε µε το αίτηµα, τότε το αίτηµα θεωρείται αυθεντικό. 
Εάν η σύγκριση αποτύχει, τότε το αίτηµα απορρίπτεται, και η υπηρεσία 
µια απάντηση λάθους. 

Στην ακόλουθη εικόνα,  φαίνονται αναλυτικά τα βήµατα, που θα πρέπει να 
εκτελέσει η υπηρεσία, για την επικύρωση του αιτήµατος.  
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Εικόνα 5.9 : ∆ιαδικασία επικύρωσης στα Amazon Web Services  

 
 
5.4.5 Ανατοµία µιας REST απάντησης 

 
Σε απάντηση προς ένα αίτηµα, το Amazon E-Commerce Service επιστρέφει 

ένα XML έγγραφο, που περιέχει τα αποτελέσµατα της κλήσης σε µια δοµή 
δεδοµένων XML. Αυτό το στοιχείο προσαρµόζεται σε ένα WSDL και σχήµα.  

Ειδικά, για τα REST αιτήµατα, αυτή η δοµή δεδοµένων είναι απλά το σώµα 
µιας HTTP απάντησης. Οι απαντήσεις ποικίλλουν σύµφωνα µε τις λειτουργίες και τις 
παραµέτρους που υποβάλλονται στο αίτηµα. Υπάρχουν, εντούτοις, τµήµατα της 
απάντησης που είναι κοινά σε όλες τις απαντήσεις (όπως φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί) και είναι τα ακόλουθα : 
1. Version Information Segment : Οι πρώτες δύο γραµµές κάθε αρχείου-
απάντησης περιέχουν πληροφορίες έκδοσης. Η πρώτη γραµµή καταγράφει 
λεπτοµερώς την έκδοση της XML που χρησιµοποιείται, η οποία, σε αυτό το 
παράδειγµα, είναι η 1.0. Η πρώτη γραµµή περιλαµβάνει, επίσης, την κωδικοποίηση 
χαρακτήρα, η οποία, σε αυτό το παράδειγµα, είναι η utf-8. Η δεύτερη γραµµή κάθε 
απάντησης περιέχει το όνοµα της απάντησης, η οποία ονοµάζεται µετά από τη 
λειτουργία στο αίτηµα. Σε αυτό το παράδειγµα, η λειτουργία ItemLookup επιστρέφει 
ένα στοιχείο απάντησης που ονοµάζεται ItemLookupResponse. Η δεύτερη γραµµή 
περιέχει, επίσης, την έκδοση της API υπηρεσίας που χρησιµοποιείται για να 
δηµιουργηθεί η απάντηση. Σε αυτό το παράδειγµα, ο αριθµός έκδοσης είναι 2006-09-
13. Εάν µια έκδοση δεν διευκρινίζεται σε ένα αίτηµα, το προϊόν που διαφηµίζει το 
API χρησιµοποιεί την έκδοση προεπιλογής, που είναι η 2005-10-05. ∆ιευκρινίστε τον 
πιο πρόσφατο αριθµό έκδοσης, εάν επιθυµείτε τη πιο πρόσφατη λειτουργικότητα της 
API υπηρεσίας. 
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2. Request Validation Segment : Το τµήµα επικύρωσης αιτήµατος περιέχει 
πληροφορίες λάθους, εάν υπήρξε ένα λάθος στο αίτηµα. Είναι, επίσης, το τελευταίο 
τµήµα που το ECS API επιστρέφει σε µια απάντηση, εάν υπήρξε ένα λάθος. Στο 
προηγούµενο παράδειγµα, το αίτηµα ήταν έγκυρο, όπως φαίνεται στο στοιχείο 
IsValid. Το στοιχείο IsValid αναφέρεται µόνο στην εγκυρότητα του αιτήµατος. 
Παρουσιάζει κατά πόσον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός αιτήµατος είναι παρόντα, 
κατά πόσον οι περιορισµοί παραµέτρου υπακούονται, και κατά πόσον οι τιµές των 
παραµέτρων είναι νόµιµες. Το IsValid δεν βεβαιώνει ότι ένα έγκυρο αίτηµα θα 
υποβληθεί σε επεξεργασία από το ECS API. Παραδείγµατος χάριν, ένα ItemId, όπως, 
1234ABCD, είναι στη σωστή µορφή µεν, αλλά κανένα στοιχείο στον κατάλογο της 
Amazon δεν ταιριάζει µε εκείνο το ItemId, έτσι, το αίτηµα θα είναι έγκυρο αλλά θα 
επιστρέψει ένα µήνυµα λάθους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα αίτηµα 
µπορεί να αποτύχει, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβληµα Περιγραφή 
Ανακριβείς 
παρεχόµενες 
παράµετροι  

Στο αίτηµα απουσιάζουν παράµετροι, που µια λειτουργία 
απαιτεί, ή ο συνδυασµός παραµέτρων δεν επιτρέπεται, ή η 
παράµετρος Service παραλείφθηκε. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η τιµή του στοιχείου IsValid είναι 
False και το αίτηµα δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία από την 
ECS. Τα κοινά σφάλµατα που προκαλούν αυτά τα λάθη είναι κενά 
στο URL, που αποτρέπουν το API από την ανάγνωση ολόκληρου 
του αιτήµατος, ή λανθασµένα γραµµένα ονόµατα ή τιµές 
παραµέτρου. 

Εάν εισαχθεί ακούσια ένα διάστηµα σε ένα αίτηµα, ο 
φυλλοµετρητής σας εισάγει αυτόµατα την URL-κωδικοποιηµένη 
µορφή ενός διαστήµατος, που είναι η εξής %20. Παραδείγµατος 
χάριν, εάν «κολλήσετε», ItemId= B12345, ως τµήµα ενός 
αιτήµατος στο φυλλοµετρητή  σας, το URL πεδίο στο 
φυλλοµετρητή παρουσιάζεται ως, ItemId=%20B12345. 

Άκυρες τιµές Το αίτηµα µπορεί να είναι συντακτικά σωστό αλλά οι τιµές 
για µια ή περισσότερες παραµέτρους να είναι άκυρες. 
Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να παρέχετε µια τιµή για την  ItemId 
παράµετρο, που δεν ταιριάζει µε οποιοδήποτε στοιχείο που 
πωλείται στην Amazon. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία IsValid είναι True, αλλά ένα 
µήνυµα λάθους επιστρέφεται που λέει ότι η τιµή «δεν είναι µια 
έγκυρη τιµή για την ItemId. Παρακαλώ αλλάξτε αυτήν την τιµή 
και αποστείλετε ξανά το αίτηµά σας.» 

Κενό 
αποτέλεσµα 

Το αίτηµα ισχύει, αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 
ταιριάζει µε τα κριτήρια αναζήτησης. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία IsValid είναι True. Θυµηθείτε 
ότι τα ονόµατα και οι τιµές παραµέτρου είναι σύµφωνα µε το 
κανόνα διάκρισης πεζών και κεφαλαίων. 

Λάθος 
δικτύων ή 
επεξεργασίας 

Το αίτηµα ισχύει, αλλά µια διακοπή δικτύου ή αποτυχία 
επεξεργασίας έχει αναγκάσει το API να επιστρέψει µια κενή 
απάντηση. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία IsValid είναι True. 
Μερικά λάθη 
αιτήµατος 

Το API επιστρέφει  όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες. Παραδείγµατος χάριν, εάν χρησιµοποιείτε ένα 
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Πίνακας 5.8 : Ανάλυση Μηνυµάτων Λάθους 
 

Όταν ένα από αυτά τα λάθη συµβαίνει, η τιµή ένας IsValid είναι False και το 
API επιστρέφει ένα στοιχείο λάθους στο τµήµα επικύρωσης του αιτήµατος. Το 
στοιχείο λάθους περιλαµβάνει: 

• Κωδικός λάθους – Ο τίτλος του λάθους 
• Μήνυµα λάθους – Συνοπτική περιγραφή ένας κατάστασης του λάθους 
Το ακόλουθο παράδειγµα παρουσιάζει ένα µήνυµα λάθους. 

 
Το δυσκολότερο λάθος να εντοπιστεί είναι ένα αίτηµα που ισχύει, το οποίο 

υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά περιέχει ένα λάθος στη λογική. Παραδείγµατος 
χάριν, ένα αίτηµα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει προκαθορισµένες τιµές, έτσι ώστε 
µόνο τα στοιχεία, που είναι καινούργια, να επιστρέφονται, παρότι ο αποστολέας του 
αιτήµατος επιθυµούσε να επιστραφούν στοιχεία σε ένας ένας καταστάσεις. 

Το υπόλοιπο του τµήµατος επικύρωσης αιτήµατος είναι µια υποενότητα, που 
ονοµάζεται µετά από τη λειτουργία που χρησιµοποιείται στο αίτηµα. Σε αυτό το 
παράδειγµα, η υποενότητα ονοµάζεται ItemLookupRequest. Αυτή η υποενότητα 
εµφανίζει ένας τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στο αίτηµα. Αυτές οι 
τιµές επιστρέφονται µε σκοπό την ανίχνευση βλαβών στο αίτηµα. 
3. Operation Request Segment : Το δεύτερο τµήµα µιας απάντησης είναι πάντα το 
στοιχείο OperationRequest. Για το µεγαλύτερο µέρος, επιστρέφει ένας παραµέτρους 
ένας λειτουργίας, που αποκαλούνται ορίσµατα, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στο 
αίτηµα. Υπάρχουν, εντούτοις, κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Η πρώτη µεγάλη 
υποενότητα είναι το τµήµα HTTPHeader, το οποίο διευκρινίζει τον πράκτορα δικτύου 
που χρησιµοποιείται για να αποσταλεί το αίτηµα. Χαρακτηριστικά, ο πράκτορας, 
αποκαλούµενος πράκτορα χρηστών, είναι ένας φυλλοµετρητής Ιστού και οι 
πληροφορίες, που επιστρέφονται, περιγράφουν εκείνο το φυλλοµετρητή, ένας το 
όνοµά του, την έκδοσή του, και το λειτουργικό σύστηµα του host. 

Η δεύτερη µεγάλη υποενότητα (στοιχείο Arguments) περιέχει τα ορίσµατα, ή 
ένας παραµέτρους λειτουργίας, που χρησιµοποιούνται στο αίτηµα. Αυτές οι τιµές 
είναι µη επεξεργασµένα αντίγραφα των τιµών που υποβάλλονται στο αίτηµα. Αυτές 
οι πληροφορίες παρουσιάζονται ένας όφελος ανίχνευσης βλαβών στα αιτήµατα. 

Τέλος, σηµαντικές είναι και οι πληροφορίες επεξεργασίας του API, οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν το Request ID και το χρόνο που πήρε για να επεξεργαστεί το 
αίτηµα. Και αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την ανίχνευση 
βλαβών. Εντούτοις, το Request ID και ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήµατος δεν 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικά αιτήµατα. 

 

αίτηµα batch και το API βρίσκει στοιχεία για ένα αίτηµα αλλά όχι 
για άλλο, τότε το API επιστρέφει όλες τις πληροφορίες για το 
εντοπισµένο στοιχείο και ένα µήνυµα λάθους για το άλλο αίτηµα. 

<Errors> 
  <Error> 
    <Code>missing_service_parameter</code> 
    <message>Your request is missing the Service pa rameter. Please 
add the Service parameter to your request and retry . Valid values 
for the Service parameter include AWSEcommerceServi ce. 
    </message> 
  </Error> 
</Errors> 
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Είναι δυνατό να δηµιουργηθεί ένα αίτηµα που επιστρέφει ένας χιλιάδες 
στοιχεία σε µια απάντηση. Αυτό είναι προβληµατικό για διάφορους λόγους. Η 
επιστροφή όλων των ιδιοτήτων για εκείνα τα στοιχεία θα επιδρούσε εντυπωσιακά 
στην απόδοση του API µε αρνητικό τρόπο. Ένας, η παρουσίαση χιλίων απαντήσεων 
σε µία ιστοσελίδα είναι µη πρακτική. 

Το API διαχειρίζεται το πρόβληµα αυτό µε διάφορους τρόπους : 
o Τα αποτελέσµατα επιστρέφονται σε σελίδες, γενικά, µέχρι δέκα 

αποτελέσµατα ανά σελίδα 
o Η παράµετρος Sort ταξινοµεί τα αποτελέσµατα 
Όσον αφορά τη σελιδοποίηση των αποτελεσµάτων, ο developer µπορεί να 

επιθυµεί την επιστροφή µιας οποιασδήποτε σελίδας αποτελεσµάτων. Παραδείγµατος 
χάριν, το πρώτο αίτηµα µπορεί να επιστρέψει την τελευταία σελίδα των 
αποτελεσµάτων. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί η επιθυµητή σελίδα 
των αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας µιας από ένας παραµέτρους που επιτρέπουν 
την επιστροφή συγκεκριµένων σελίδων αποτελεσµάτων.  
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Για την επιστροφή µιας συγκεκριµένης σελίδας αποτελέσµατος, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη παράµετρος σελιδοποίησης στο αίτηµα. Να σηµειωθεί 
ότι κάθε µία λειτουργία έχει τη δική ένας παράµετρο σελιδοποίησης.  Για 
παράδειγµα, το ακόλουθο αίτηµα ItemSearch χρησιµοποιεί την παράµετρο ItemPage 
για να ζητήσει την τέταρτη σελίδα των αποτελεσµάτων.  

 
Το ακόλουθο µικρό τµήµα ένας απάντησης δείχνει ότι η τέταρτη σελίδα των 

αποτελεσµάτων έχει επιστραφεί. 

 
Το παράδειγµα αυτό δείχνει ότι 9729 στοιχεία ταίριαξαν µε τα κριτήρια 

αναζήτησης (στοιχείο TotalResults). Ένας, δείχνει ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι 
µοιρασµένα σε 973 σελίδες (~9729/10, στοιχείο TotalPages) . Εάν προσπαθήσει 
κανείς να δώσει στην παράµετρο ItemPage τιµή  µεγαλύτερη από 400, επιστρέφεται 
το ακόλουθο µήνυµα λάθους : 
 

 
Τελικά, πως µπορεί κανείς να προσπελάσει την 973η σελίδα αποτελεσµάτων; 

∆εν µπορεί!! Η καλύτερη προσέγγιση είναι να υποβληθεί ένα νέο αίτηµα που είναι 
περισσότερο στοχευµένο και δίνει λιγότερα στοιχεία στην απάντηση. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ένας πίνακας που δείχνει µια λειτουργία, την 
αντίστοιχη παράµετρο σελιδοποίησης καθώς και τη µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει 
αυτή η παράµετρος.  
 

Λειτουργία Όνοµα παραµέτρου Μέγιστη τιµή 
ItemLookup  VariationPage 150 
ItemLookup  ReviewPage 20 
ItemLookup  OfferPage 100 
ItemSearch  ItemPage 400 
ListLookup  ProductPage 30 

http://ecs.amazonaws.com/onca/xml? 
Service=AWSECommerceService& 
AWSAccessKeyId= [AWS Access Key ID]& 
Operation=ItemSearch& 
Keywords=Potter& 
SearchIndex=Books& 
ItemPage=4 

<ItemSearchRequest> 
  <ItemPage>4</ItemPage>  
  <Keywords>Potter</Keywords> 
  <SearchIndex>Books</SearchIndex> 
</ItemSearchRequest> 
</Request> 
<TotalResults>9729</TotalResults> <TotalPages>973</TotalPages>  

<Error> 
  <Code>AWS.ParameterOutOfRange</Code> 
  <Message>The value you specified for ItemPage is invalid. Valid 
values must be between 1 and 400.</Message> 
</Error> 
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ListSearch  ListPage 20 

CustomerContentLookup ReviewPage 10 

CustomerContentSearch CustomerPage 20 
Πίνακας 5.9 : Παράµετρος Σελιδοποίησης για διάφορες λειτουργίες 

 
Το API παρέχει πολλά διαφορετικά κριτήρια ταξινόµησης, παραδείγµατος 

χάριν, την τιµή (υψηλή προς χαµηλή, ή χαµηλή προς υψηλή), ταξινόµηση πωλήσεων 
(από την καλύτερη στη χειρότερη πώληση, ή από τη χειρότερη στη καλύτερη 
πώληση), την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, την ταξινόµηση κριτικών, και τη µέρα 
κυκλοφορίας. Οι έγκυρες παράµετροι ταξινόµησης ποικίλλουν ανάλογα µε το δείκτη 
αναζήτησης, παραδείγµατος χάριν, ο δείκτης αναζήτησης DigitalMusic µπορεί να 
ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τη παράµετρο UploadedDate. Εκείνη η τιµή για την 
παράµετρο Sort δεν θα είχε νόηµα στο δείκτη αναζήτησης Automotive, για 
παράδειγµα. Οι παράµετροι ταξινόµησης, επίσης, εξαρτώνται και από το τόπο.  

Ονοµαστικά, αναφέρεται ότι οι λειτουργίες ItemSearch, ListLookup και 
SellerListingSearch έχουν µια παράµετρο Sort που ταξινοµεί τα αποτελέσµατα. 
Υπάρχουν πολλές τιµές ταξινόµησης. Η πλειοψηφία δεν εφαρµόζεται εκτός αν η 
παράµετρος Sort συµπεριλαµβάνεται στο αίτηµα. Υπάρχουν δύο τιµές ταξινόµησης, 
εντούτοις, οι οποίες χρησιµοποιούνται εξ ορισµού.  

• Για τα ItemSearch  αιτήµατα που δεν χρησιµοποιούν την παράµετρο 
BrowseNode , τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται µε βάση τη σχετικότητα 

• Για τα ItemSearch  αιτήµατα που χρησιµοποιούν την παράµετρο 
BrowseNode, τα αποτελέσµατα ταξινοµούνται µε βάση την κατάταξη 
BestSeller 

 
 
 
 

5.5  eBay APIs 
 

Το eBay είναι ο µεγαλύτερος σε απευθείας σύνδεση οίκος δηµοπρασιών στον 
κόσµο, µε χιλιάδες νέα ή χρησιµοποιηµένα στοιχεία προς πώληση πολλών 
κατηγοριών από χρήστες σε όλο τον κόσµο. Το Half.com είναι υποκατάστηµα του 
eBay, στο οποίο οι πωλητές προσφέρουν στοιχεία σε σταθερές τιµές, συνήθως 
στοιχεία που έχουν ένα UPC, ένα ISBN ή άλλου είδους SKU(Stock Keeping Unit), 
παρά σπάνια, παλαιά ή συλλεκτικά στοιχεία. Τα στοιχεία, που είναι διαθέσιµα στο 
half.com, περιορίζονται κυρίως σε βιβλία, εγχειρίδια, µουσική, κινηµατογράφο, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, και  κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  

Το eBay κάνει όλη αυτή τη διαδικασία ευκολότερη παρά ποτέ, δίνοντας την 
ευκαιρία σε απλούς χρήστες να γράψουν τη δική τους εφαρµογή και να 
χρησιµοποιήσουν το eBay API, αλληλεπιδρώντας έτσι µε όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του eBay αλλά και του Half.com όπως, ανάκτηση λιστών δηµοπρασιών 
που ταιριάζουν µε διευκρινισµένα κριτήρια, ανάκτηση κριτικών από διάφορους 
πελάτες για ένα πωλητή, ανάκτηση της κατάστασης µιας ιδιαίτερης λίστας 
δηµοπρασίας, προσθήκη µιας νέας λίστας δηµοπρασίας, επιθεώρηση µιας 
υπάρχουσας λίστας δηµοπρασίας, ανάκτηση λεπτοµερειών κτλ. ∆ηµιουργώντας έναν 
ελεύθερο λογαριασµό κάθε developer µπορεί να χρησιµοποιεί για έναν περιορισµένο 
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αριθµό κλήσεων όλες αυτές τις λειτουργικότητες που παρέχονται από το eBay API. 
Επίσης, διατίθενται και εµπορικοί λογαριασµοί. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί µία λίστα µε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που 
προσφέρει το eBay. 

• eBay Finding API : Το API παρέχει προγραµµατική πρόσβαση σε 
δυνατότητες αναζήτησης στη πλατφόρµα επόµενης γενιάς του eBay. 
Επιτρέπει την αναζήτηση στοιχείων, που καταγράφονται σε λίστες του 
eBay, και παρέχει χρήσιµα µεταδεδοµένα για να εκλεπτύνει και να 
ενισχύσει τις αναζητήσεις.  

• eBay Trading API : Προσφέρει ασφαλή, πιστοποιηµένη πρόσβαση σε 
µυστικά δεδοµένα του eBay.  

• eBay Large Merchant Services (LMS) : Παρέχει έναν αποδοτικό τρόπο 
για ασύγχρονη εκτέλεση µεγάλου αριθµού συναλλαγών.  

• eBay Best Match Item Details API : Το BestMatchItemDetails API 
µπορεί να βοηθήσει τους πωλητές να καταλάβουν την απόδοση των 
λιστών τους και των παραγόντων που επηρεάζουν το Best Match. Το Best 
Match είναι η προεπιλεγµένη σειρά ταξινόµησης για τα αποτελέσµατα 
αναζήτησης στο eBay. Ο στόχος του Best Match είναι να ενισχυθούν οι 
αγοραστές ώστε να βρουν τι ψάχνουν, από τους πωλητές που 
εµπιστεύονται. Το BestMatchItemDetails API µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µε άλλο eBay APIs.  

• Selling Manager Applications : Με τις Selling Manager Applications 
δίνεται η δυνατότητα άµεσης ενσωµάτωσης µιας εφαρµογής στη διεπαφή 
του eBay.com. Η εφαρµογή µπορεί να εµφανιστεί παράλληλα µε τα 
Selling Manager και Selling Manager Pro, τα δηµοφιλέστερα εργαλεία 
διαχείρισης δραστηριοτήτων πώλησης του eBay. Οι εφαρµογές αυτές 
διευκολύνουν τους χρήστες έτσι ώστε να εµπορεύονται τις διαδικτυακές 
τους εφαρµογές σε eBay πωλητές της Αµερικής, να κερδίζουν χρήµατα 
όταν eBay πωλητές γίνονται µέλη της εφαρµογής τους, να στοχεύουν σε 
eBay πωλητές ανάλογα µε τις ανάγκες τους.  

• eBay Shopping API : Προσφέρει πρόσβαση σε κοινά δεδοµένα που 
προορίζονται µόνο γα ανάγνωσης όπως αναζήτηση στοιχείων, προϊόντων, 
profiles eBay µελών, δηµοφιλή eBay στοιχεία και δηµοφιλείς 
αναζητήσεις. 

• eBay Merchandising API : Το eBay Merchandinsing API ανακτά 
πολύτιµες πληροφορίες για προϊόντα ή λίστες στοιχείων στο Bay, έτσι 
ώστε να σας βοηθήσει να πωλήσετε περισσότερα εµπορεύµατα στους 
eBay αγοραστές. Οι εφαρµογές αγοράς µπορούν να παρέχουν 
προτεινόµενα προϊόντα ή λίστες στοιχείων βασισµένες στην αναζήτηση 
των αγοραστών ή τη δραστηριότητα επιλογής. Οι πωλητές µπορούν να 
αυξήσουν για να δηµιουργήσουν µια καλύτερη εµπειρία αγορών, η οποία 
µπορεί να βοηθήσει στη προσέλκυση και διατήρηση αγοραστών.  

• eBay FeedBack API : Όταν οι eBay πωλητές παρέχουν υπηρεσία που 
οδηγεί µε συνέπεια σε ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των αγοραστών, 
καθένας, που συµµετέχει στην αγορά, ωφελείται. Ένας από τους τρόπου 
που χρησιµοποιεί το eBay για να ελέγχει και να διατηρεί την ικανοποίηση 
των αγοραστών είναι µέσω των λεπτοµερών κριτικών των πωλητών 
(DSRs – Detailed Seller Ratings). Εκτός από την καταχώρηση µιας 
γενικής εκτίµησης (θετική, ουδέτερη, ή αρνητική) για έναν πωλητή, οι 
αγοραστές µπορούν επίσης να καταχωρήσουν πιο λεπτοµερείς 
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αξιολογήσεις των πωλητών. Το eBay FeedBack API παρέχει στους 
developers τα µέσα να ελέγχουν εύκολα όλα τα παραπάνω. 

Για να αρχίσει κανείς να µπορεί να αξιοποιήσει όλα τα προνόµια που 
παρέχονται από τα παραπάνω eBay APIs, θα πρέπει να έχει τέσσερις ξεχωριστούς 
λογαριασµούς, οι οποίοι µπορούν να δηµιουργηθούν µετά από επίσκεψη στην 
ιστοσελίδα http://developer.ebay.com και την επιλογή του συνδέσµου Join. 

1. Ένα κανονικό λογαριασµό του eBay.com που θα συνδεθεί µε τον 
λογαριασµό (development account) που χρησιµοποιείται για την 
αλληλεπίδραση µε τα Web APIs του eBay. 

2. Ένα λογαριασµό ανάπτυξης (development account) για την πρόσβαση στα 
APIs. 

3. Τουλάχιστον ένα λογαριασµό sandbox user για να λειτουργεί ο χρήστης 
ως πωλητής σε δηµοπρασίες. 

4. Τουλάχιστον ένα λογαριασµό sandbox user για να λειτουργεί ο χρήστης 
ως αγοραστής σε δηµοπρασίες. 

Οι eBay διαδικτυακές υπηρεσίες υποστηρίζουν έναν µεγάλο αριθµό 
εφαρµογών και εξυπηρετούν δισεκατοµµύρια κλήσεων API κάθε µήνα. Για να 
διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο διαθεσιµότητας και να παρέχει την ανώτερη ποιότητα 
εξυπηρέτησης, το eBay θέτει κάποια όρια στις κλήσεις API. Τα όρια στις συνολικές 
κλήσεις και το ποσοστό στο οποίο οι κλήσεις µπορούν να γίνουν εξαρτώνται από την 
υπηρεσία. Ακολουθεί πίνακας που δίνει σαφείς λεπτοµέρειες για το όριο κλήσεων 
που µπορεί να δεχθεί κάθε υπηρεσία από µία οποιαδήποτε εφαρµογή.  
 
Υπηρεσία Εφαρµογές 
Finding API Όριο κλήσεων : 5000 ανά ηµέρα ανά IP διεύθυνση 

Trading API Όριο κλήσεων : 5000 ανά ηµέρα 

Best Match Item 
Details API 

Όριο κλήσεων : 5000 ανά ηµέρα ανά IP διεύθυνση 

Shopping API Όριο κλήσεων : 5000 ανά ηµέρα ανά IP διεύθυνση 

Merchandising API Όριο κλήσεων : 5000 ανά ηµέρα ανά IP διεύθυνση 

Feedback API 
Όριο κλήσεων : 10 κλήσεις ανά χρήστη ανά ηµερολογιακή 
ηµέρα για τη δηµιουργία αναφορών  

Πίνακας 5.10 : Όριο κλήσεων για διάφορες υπηρεσίες του eBay API 
 
Το eBay προσφέρει και µία REST διεπαφή και µια SOAP διεπαφή για το API 

του. Το REST API είναι αρκετά περιορισµένο, προσφέροντας µόνο µια βασική 
διεπαφή αναζήτησης, µε περιορισµένες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην 
απάντηση. Από την άλλη, το SOAP API είναι επεκτατικό, προσφέροντας όχι µόνο 
µια µεγάλη ποικιλία κλήσεων, αλλά και ποικίλα επίπεδα λεπτοµέρειας που 
συνδέονται µε εκείνες τις κλήσεις, οι οποίες µπορούν να επιτρέψουν σε σας να 
καθορίσετε µε ακρίβεια τις πληροφορίες που επιστρέφονται στις συγκεκριµένες 
ανάγκες σας. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής, θα χρησιµοποιηθεί η REST 
τεχνολογία για τα eBay APIs, όπως σηµειώθηκε παραπάνω και για τα Amazon APIs. 
 
 
5.5.1  Shopping API 
 

Τα eBay Shopping APIs υποστηρίζουν αποδοτικά, βέλτιστα, ελαφριά APIs 
αγορών για πρόσβαση σε κοινά eBay δεδοµένα στον κόσµο του Web 2.0. Στις 
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βασικές λειτουργίες του API συµπεριλαµβάνονται η αναζήτηση eBay στοιχείων, 
προϊόντων και κριτικών, profiles χρηστών, και δηµοφιλών στοιχείων καθώς και η 
ανάκτηση κοινών eBay δεδοµένων κατά µια φιλική προς το αγοραστή όψη, για 
εύκολη κατανάλωση από τα widgets, τα εργαλεία αναζήτησης, και άλλες εφαρµογές 
εστιασµένες στον αγοραστή.  

Οι eBay Shopping διαδικτυακές υπηρεσίες υποστηρίζουν τα ακόλουθα 
σχήµατα καθώς και τις µεθόδους HTTP GET και HTTP POST. 
 

 
Εικόνα 5.10 : Τεχνολογίες του Shopping API 

 
Τα διάφορα APIs, που ανήκουν στο γενικό API µε την ονοµασία eBay 

Shopping API, οµαδοποιούνται σε διάφορες κλάσεις ανάλογα µε το σκοπό που 
εξυπηρετεί το κάθε ένα. Έχουµε τις ακόλουθες οµάδες : 
 
Item Search (Αναζήτηση Στοιχείων) 

• FindItems : Αναζήτηση στοιχείων στο eBay βασισµένη σε απλή λέξη 
κλειδί και στο SellerID. 

• FindItemsAdvanced : Εξελιγµένη αναζήτηση στοιχείων του eBay µέσω 
λέξης κλειδί, ProductID, SellerID και διαφόρων φίλτρων αναζήτησης. 

• FindProducts : Αναζήτηση προϊόντων στο eBay µέσω λέξης κλειδί ή 
ProductID. 

• FindHalfProducts : Αναζήτηση πληροφοριών σχετικών µε τα προϊόντα 
του Half.com από τον κατάλογο µέσω λέξεων κλειδιών και αναζήτηση 
βασισµένη στην κατηγορία. 

Item Data (∆εδοµένα Στοιχείων) 
• GetSingleItem : ∆ίνει τα περισσότερα από τα δεδοµένα που το eBay 

παρουσιάζει στο ευρύ κοινό στη σελίδα προβολής του στοιχείου (τίτλος, 
περιγραφή, βασικές πληροφορίες για τις τιµές, και άλλες λεπτοµέρειες). 

• GetItemStatus : Ανάκτηση των µεταβαλλόµενων πληροφοριών για τα 
στοιχεία προς το τέλος µιας δηµοπρασίας. 

• GetShippingCosts : Ανάκτηση λεπτοµερειών σχετικών µε τη µεταφορά 
των στοιχείων. 
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• GetMultipleItems : Ανάκτηση πολλαπλών δεδοµένων για στοιχεία σε ένα 
ενιαίο αίτηµα. 

User Reputation  
• GetUserProfile : Ανάκτηση πληροφοριών για το προφίλ και για το 

feedback ενός χρήστη του eBay. 
eBay Pop! 

• FindPopularSearches : Εύρεση των λέξεων που χρησιµοποιούνται 
συχνότερα από τους eBay χρήστες κατά την έρευνα για λίστες. Εάν 
χρησιµοποιηθούν λέξεις κλειδιά, η κλήση αυτή επιστρέφει τους 
διαθέσιµους εναλλακτικούς όρους αναζήτησης εκτός από τους δηµοφιλείς 
σχετικούς όρους αναζήτησης. 

• FindPopularItems : Ανάκτηση δηµοφιλών στοιχείων ανά κατηγορία. 
Search 

• FindReviewsandGuides : Αναζήτηση για κριτικές και οδηγίες από το 
χρήστη, την κατηγορία ή το ProductID. 

Στη συνέχεια, θα δοθεί µια σύντοµη περιγραφή της διαδικασίας κλήσης µιας 
από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του eBay Shopping API. Η πύλη URL (σηµείο 
τέλους) για το Shopping API είναι το http://open.api.ebay.com/shopping?, µε όλα τα 
γράµµατα πεζά. Μερικές τιµές για τις εισόδους του Shopping API είναι 
τυποποιηµένες και άλλες εξαρτώνται από τη κλήση, όπως στο ακόλουθο παράδειγµα, 
το οποίο χρησιµοποιεί ένα URL:  
 

 
Το URL, που αποστέλλεται στο server του eBay, δοµείται µε παρόµοιο τρόπο 

όπως και το URL για το server της Amazon. Οι παράµετροι και το URL (σηµείο 
τέλους) χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα ?. Και οι παράµετροι µε τη σειρά τους 
χωρίζονται µεταξύ τους µε το σύµβολο &. 

Όπως και τα REST αιτήµατα προς τα Amazon APIs, έτσι και τα αιτήµατα 
προς τα eBay APIs, περιλαµβάνουν παραµέτρους οι οποίες είναι τυποποιηµένες και 
παραµέτρους που µεταβάλλονται αναλόγως µε την επιθυµητή λειτουργία που 
ζητείται. 
 
 
5.5.2 FindHalfProducts 

  
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύµφωνα µε το http://books.nettop20.com/ 

ένα από τα είκοσι µεγαλύτερα sites για βιβλία είναι και το Half.com. Το Shopping 
API περιέχει και ένα call, το οποίο δίνει σε έναν developer τη δυνατότητα να 
προσπελάσει προγραµµατιστικά πληροφορίες και δεδοµένα στοιχείων και προϊόντων 
του Half.com. Το call αυτό, όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, είναι το 
FindHalfProducts.  
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Αυτό το call στοχεύει σε εφαρµογές [72], που υποστηρίζουν συγκρίσεις 
αγορών ή βασικά στοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Επιστρέφει βασικές πληροφορίες 
προϊόντων, όπως ο τίτλος, φωτογραφία αποθεµάτων (ενδεχοµένως), και Items 
Specifics. Τα Items Specifics στοιχείων είναι γνωστές πτυχές των προϊόντων στην 
ίδια περιοχή ή την ίδια κατηγορία. Παραδείγµατος χάριν, τα Items Specifics ενός 
βιβλίου περιλαµβάνουν ένα πεδίο όπως το Έτος ∆ηµοσίευσης = 2007, και ένα πεδίο 
όπως Binding = Hardcover. Τα Items Specifics, όµως, για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 
θα ήταν διαφορετικά από αυτά ενός βιβλίου, µε πεδία όπως Rating=E - Everyone και 
Platform=Sony PlayStation 2. 

Για να χρησιµοποιήσει κανείς αυτό το call, τυπικά θα πρέπει να ξεκινήσει µε 
το πέρασµα λέξεων-κλειδιών (όπως ένας τίτλος βιβλίων) στη παράµετρο 
QueryKeywords, και το Half.com εντοπίζει, µε τη σειρά του, εκείνα τα προϊόντα που 
οι εισηγµένες λέξεις κλειδιά ταιριάζουν µε λέξεις του τίτλου προϊόντων, της 
περιγραφής, ή/και των Items Specifics. 

Για να πάρει κανείς περισσότερες πληροφορίες για ένα από τα προϊόντα (όπως 
οι λίστες του Half.com που χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αποθεµάτων του 
προϊόντος),  θα πρέπει να πάρει το ProductID από την απάντηση και να την περάσει 
εκ νέου στο call FindHalfProducts στην παράµετρο ProductID, έτσι ώστε να γίνει µία 
πιο στοχευµένη αναζήτηση. 

Για κάθε προϊόν ενδιαφέροντος, ανακτώνται τουλάχιστον 30 στοιχεία από το 
Half.com. Για κάθε µία από τις έξι πιθανές καταστάσεις (π.χ., Brand New, Like New), 
στις οποίες µπορεί να βρίσκεται το προϊόν, επιστρέφονται πάνω από 5 στοιχεία. 

Ένα προϊόν µπορεί να έχει διάφορα είδη Product IDs. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, προτείνεται να χρησιµοποιείται για αναζήτηση το reference ID του 
προϊόντος. Είναι ένα ID που δεν αλλάζει συνήθως. Εντούτοις, στις κατηγορίες µέσων 
όπως βιβλία, µουσική, DVDs, ταινίες, και ηλεκτρονικά παιχνίδια, προτείνεται να 
χρησιµοποιείται είτε το ISBN, είτε το ΕΑΝ είτε το UPC, αντί του reference ID. 
 
 
Παράµετροι στο call FindHalfProducts 
 

Το call FindHalfProducts δέχεται ένα σύνολο από ορίσµατα. Για λόγους 
συντοµίας, παρατίθενται στη συνέχεια η λίστα µε εκείνες τις παραµέτρους που 
χρησιµοποιούνται στα αιτήµατα στα πλαίσια της υλοποίησης της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας. Γενικά, να σηµειωθεί ότι η αναζήτηση µπορεί να είναι 
κατευθυνόµενη, δηλαδή να αναζητούνται περισσότερες πληροφορίες για ένα 
συγκεκριµένο προϊόν είτε γενική, δηλ. να πραγµατοποιείται γενική αναζήτηση µε 
βάση κάποιες λέξεις κλειδιά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.   

Τυπικές Παράµετροι 
� callname : Η θέση αυτής της παραµέτρου στη δοµή του αιτήµατος είναι 

ακριβώς µε τα το ? και η τιµή της είναι πάντα FindHalfProducts. Όπως 
γίνεται αντιληπτό εκφράζει το ποιο call ζητείται µε την αποστολή του 
συγκεκριµένου αιτήµατος.  

� responseencoding : Η συγκεκριµένη παράµετρος εκφράζει την 
κωδικοποίηση που θα έχει η απάντηση που επιστρέφεται έπειτα από το 
αίτηµα, από την διαδικτυακή υπηρεσία και παίρνει τη τιµή XML.  

� appid : Είναι η παράµετρος για την πιστοποίηση ενός έγκυρου χρήστη των 
Web APIs του eBay. Για κάθε ένα χρήστη αποστέλλεται συγκεκριµένος 
κωδικός από το eBay. 

� Version : Εκφράζει την έκδοση της υπηρεσίας που χρησιµοποιείται. 
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Call Specific Parameters   
� QueryKeywords : Η παράµετρος αυτή χρησιµοποιείται στη γενική 

περίπτωση αναζήτηση µε βάση λέξεις κλειδιά. Η παράµετρος µπορεί να 
πάρει µία ή περισσότερες τιµές. Όταν χρησιµοποιείτε µια λέξη κλειδί προς  
αναζήτηση, το Half.com ψάχνει στους καταλόγους προϊόντων να 
εντοπίσει εκείνα τα προϊόντα που είτε στον τίτλο τους, είτε στην 
περιγραφή τους, είτε γενικότερα στα ItemSpecifics έχουν λέξεις που να 
ταιριάζουν µε τις λέξεις κλειδιά που έχει ορίσει ο χρήστης. Επιστρέφει µία 
λίστα προϊόντων, η οποία όµως δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένα στοιχεία 
προς πώληση. Για να ανακτήσει κανείς τα στοιχεία, θα πρέπει να κάνει 
χρήση της παραµέτρου ProductID αντ' αυτού, όπως θα αναλυθεί και 
παρακάτω.  
Μερικές ερωτήσεις µπορούν να οδηγήσουν σε χρόνους απόκρισης των 30 
δευτερολέπτων ή περισσότερο. Εάν περισσότερες από 2000 αντιστοιχίες 
εντοπίζονται, η κλήση αποτυγχάνει µε ένα λάθος. Εάν αυτό το είδος 
λάθους συµβαίνει, θα πρέπει η επιθυµητή αναζήτηση να γίνει πιο 
εκλεπτυσµένη διαβιβάζοντας περισσότερες λέξεις κλειδιά ή/και µε τη 
χρησιµοποίηση DomainName για να περιοριστεί η αναζήτηση σε 
ορισµένες κατηγορίες (όπως DVDs).  

� ProductID : Εάν ψάχνετε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα DVD, ένα CD, ή 
ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και ξέρετε ήδη το ISBN ή το EAN του 
προϊόντος (για ένα βιβλίο) ή το UPC, προτείνεται η χρήση της 
παραµέτρου ProductID για την ανάκτηση ακριβέστερων αποτελεσµάτων, 
αντί της χρήσης της παραµέτρου QueryKeywords. Εν γένει, 
χρησιµοποιείται για την ανάκτηση λεπτοµερειών για ένα συγκεκριµένο 
προϊόν. Η παράµετρος αυτή έχει δύο ιδιότητες την type, που ορίζει τον 
τύπο του ID του προϊόντος (µπορεί να είναι είτε Reference, είτε ISBN, είτε 
UPC, είτε EAN) και την value, που είναι η τιµή του ID. Γενικά, το αίτηµα 
απαιτεί είτε την παράµετρο QueryKeywords είτε την παράµετρο 
ProductID, αλλά αυτές οι παράµετροι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από κοινού. Το ItemCount επιστρέφεται µόνο όταν χρησιµοποιείται η 
παράµετρος ProductID στο αίτηµα και η παράµετρος IncludeSelector 
παίρνει είτε τη τιµή Items είτε τη τιµή Details. 

� IncludeSelector : Καθορίζει τα τυποποιηµένα υποσύνολα πεδίων που 
πρόκειται να επιστραφούν στην απάντηση. Εάν η παράµετρος αυτή δεν 
διευκρινίζεται σαφώς, επιστρέφεται ένα προεπιλεγµένο σύνολο πεδίων, 
που εστιάζουν στις λεπτοµέρειες προϊόντων µόνο. Αντίθετα, εάν 
διευκρινίζεται αυτή η παράµετρος, τα πρόσθετα πεδία που ανακτώνται 
µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο χρόνο απόκρισης της κλήσης 
(απόδοση). Μία από τις καθορισµένες τιµές αυτής της παραµέτρου είναι 
Items, που περιλαµβάνει ένα συνοπτικό σύνολο πεδίων για στοιχεία στην 
απάντηση. Είναι εφαρµόσιµη αυτή η παράµετρος µόνο πραγµατοποιείται 
αναζήτηση µε χρήση της παραµέτρου ProductID, και µη εφαρµόσιµη για 
την περίπτωση της QueryKeywords παραµέτρου.  

Ένα παράδειγµα χρήσης της FindHalfProducts, για την ανάκτηση 
λεπτοµερειών όλων των στοιχείων προς πώληση ενός συγκεκριµένου προϊόντος, µε 
χρήση της µεθόδου HTTP GET και µε όλες τις παραµέτρους που προαναφέρθηκαν. 
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http://open.api.ebay.com/shopping?callname=FindHalf Products 
   &responseencoding=XML 
   &appid=YourAppID 
   &version=527 
   &ProductID.type=ISBN 
   &ProductID.Value=0439294827 
   &IncludeSelector=Items 
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6  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOOKS@HPCLAB 
 
 
 Το BOOKS@HPClab είναι η εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, πρόκειται για 
µία εφαρµογή η οποία συνδυάζει τεχνολογίες Σηµαντικού Ιστού καθώς και 
τεχνολογίες Web 2.0. Ουσιαστικά, εφαρµόζει την ιδέα των mashups, που προκύπτουν 
από τη χρήση Web APIs γνωστών ιστοτόπων (Amazon και Half EBay), σε οντολογία 
εξατοµικευµένου χαρακτήρα. Ο εξατοµικευµένος χαρακτήρας της οντολογίας, που 
αναπτύσσεται και χρησιµοποιείται στην παρούσα εφαρµογή, εξασφαλίζεται µε τη 
χρήση κανόνων. Αν και η εφαρµογή αποτελεί ένα απλό πλαίσιο αναζήτησης βιβλίων, 
όλες οι παραπάνω τεχνολογίες, που περιγράφηκαν (και άλλες που θα περιγραφούν 
συνοπτικά στη συνέχεια) και εφαρµόζονται σε αυτήν, την κάνουν διαφορετική και 
καινοτόµα. 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει µία συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη και υλοποίηση της παρούσας εφαρµογής. 
Ακολουθεί, επίσης, µια σύντοµη παρουσίαση κάποιων επιπλέον τεχνολογιών που 
χρησιµοποιήθηκαν, εκτός των βασικών που περιγράφηκαν στα προηγούµενα 
κεφάλαια. Το κεφάλαιο, θα ολοκληρωθεί µε την αναλυτική περιγραφή της εφαρµογής 
και την επεξήγηση της λειτουργίας της εφαρµογής.  
 
 
 

6.1 Επισκόπηση τεχνολογιών 
 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγραφούν σύντοµα κάποιες επιπλέον 

τεχνολογίες, που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής, εκτός της 
OWL, της SWRL και των Web APIs, που παρουσιάσθηκαν εκτενώς σε προηγούµενα 
κεφάλαια. Συγκεκριµένα, θα γίνει επισκόπηση του OWL API, του Pellet Reasoner, 
του Java Bridge, του DOM και της XSLT. Πέρα από όλες αυτές τις γλώσσες και τις 
τεχνικές, να σηµειωθεί ότι για τη γενική υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε 
η γλώσσα PHP καθώς και η HTML, ενώ σε κάποια σηµεία χρησιµοποιήθηκε και η 
γλώσσα Java. Οι τρείς τελευταίες είναι ευρέως γνωστές, και για αυτό η παρουσίασή 
τους παραλείπεται. 

 
 

 
 

Κεφάλαιο 

6 
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OWL API 
 

Το OWL API [57] προσπαθεί να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα 
επαναχρησιµοποιήσιµο συστατικό για την κατασκευή διαφορετικών εφαρµογών όπως  
συντάκτες (editors), εργαλεία σχολιασµών και πράκτορες ερωτηµάτων. Τους παρέχει 
τη δυνατότητα «να µιλήσουν στην ίδια γλώσσα», και εξασφαλίζει ότι µοιράζονται τις 
ελλοχεύουσες υποθέσεις για τον τρόπο που οι πληροφορίες παρουσιάζονται και 
αναπαριστώνται. Κατά συνέπεια, ένας ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή εφαρµογή 
και την παράδοση του Σηµαντικού Ιστού, δηλαδή η διαλειτουργικότητα των 
εφαρµογών επιτυγχάνεται. 

Η έµπνευση για τη δηµιουργία του OWL API προήλθε από τον αντίκτυπο της 
χρήσης του XML Document Object Model (DOM). Το DOM, µαζί µε ελεύθερα 
διαθέσιµες υλοποιήσεις (όπως οι υλοποιήσεις της Java στο JDK της Sun) έχουν 
επιτρέψει σε έναν µεγάλο αριθµό προγραµµατιστών να χρησιµοποιήσουν και να 
χειριστούν XML στις εφαρµογές τους, το οποίο µε τη σειρά του έχει διευκολύνει την 
ευρεία αποδοχή της XML. 

Από καθαρά προγραµµατιστική άποψη [58], το OWL API είναι µια διεπαφή 
υλοποιηµένη σε Java (Java interface and implementation) για τη W3C Γλώσσα 
Οντολογίας Ιστού (OWL), που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Manchster. Η πιο 
πρόσφατη έκδοση του API στρέφεται γύρω από την OWL 2, που καλύπτει την OWL-
Lite, την OWL-DL και µερικά στοιχεία της OWL-Full. To OWL API είναι ανοικτού 
κώδικα και είναι διαθέσιµο µε άδεια LGPL. 

Το OWL API περιλαµβάνει τα ακόλουθα συστατικά: 
� Ένα API για την OWL 2 και µια αποδοτική υλοποίηση αναφορών 

εσωτερικά στη µνήµη (in-memory reference implementation)  
� RDF/XML parser και writer 
� OWL/XML parser και writer 
� OWL Functional Syntax parser και writer 
� Turtle parser και writer 
� KRSS parser 
� OBO Flat file format parser 
� Υποστήριξη για την ενσωµάτωση εργαλείων συλλογισµού, όπως το Pellet 

και τo FaCT++ 
� Υποστήριξη για αποσφαλµάτωση «µαύρου-κουτιού» (“black-box” 

debugging) 
Περιληπτικά, µερικές από τις δυνατότητες, που παρέχει το OWL API, είναι οι 

εξής, φόρτωση και αποθήκευση οντολογίας, δηµιουργία νέας οντολογίας, προσθήκη 
αξιωµάτων σε αυτή και αποθήκευσή της, δηµιουργία οντολογίας και προσθήκη 
κανόνων σε αυτήν, προσθήκη ιδιότητας αντικειµένου σε οντολογία, διαγραφή 
οντοτήτων από µία οντολογία (κλάσεις, ιδιότητες και στιγµιότυπα), αλληλεπίδραση 
µε έναν reasoner, αποθήκευση συναγόµενων αξιωµάτων, και άλλες πολλές. 

Το OWL API περιλαµβάνει διάφορες διεπαφές για την πρόσβαση σε OWL 
reasoners. Για την πρόσβαση σε ένα reasoner µέσω του API, µια υλοποίηση ενός 
reasoner απαιτείται. Υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιµοι δύο υλοποιήσεις 
reasoner, ο Pellet και o FaCT++. Για να χρησιµοποιήσετε έναν από αυτούς τους 
reasoners θα πρέπει να διαθέτετε τις αρµόδιες βιβλιοθήκες. 
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Pellet Reasoner 
 

Ένας από τους πλέον γνωστούς µηχανισµούς συλλογισµού και αυτός που έχει 
επιλεγεί να χρησιµοποιηθεί στην υλοποίηση της εφαρµογής είναι ο Pellet [59,60]. 
Πρόκειται για µία ανοικτού κώδικα εφαρµογή, υλοποιηµένη σε Java και συντηρείται 
από την Clark & Parsia LLC. 

Οι αλγόριθµοι συλλογιστικής που χρησιµοποιεί ο Pellet, βασίζονται στους 
αλγόριθµους ταµπλό (tableau) που αναπτύχθηκαν για εκφραστικές Περιγραφικές 
Λογικές. Η ορθότητα και πληρότητα της υπολογιστικής διαδικασίας είναι 
εξασφαλισµένη για την OWL DL χωρίς nominals και την OWL DL χωρίς 
αντίστροφες ιδιότητες. Τέλος, ο συνδυασµός των αλγόριθµων που χρησιµοποιούνται 
εγγυάται την ορθότητα αλλά όχι και την πληρότητα της διαδικασίας όσον αφορά την 
OWL DL. 

Το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνοµη εφαρµογή από τη γραµµή 
εντολών, απ’ όπου µπορεί να φορτώσει απευθείας και να διαχειριστεί έγγραφα OWL. 
Ως Java εφαρµογή προσφέρει επίσης ένα API που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε άλλες διεπαφές όπως το Jena και το OWL API (όπως επισηµάνθηκε 
και παραπάνω). Για να αξιοποιηθεί ως δοµικό στοιχείο µιας κατανεµηµένης 
εφαρµογής, ο Pellet παρέχει διεπαφή µόνο  για DIG/1.1, που όµως έχει περιορισµένη 
υποστήριξη για την OWL. Οι βιβλιοθήκες του Pellet είναι επίσης ενσωµατωµένες στο 
εργαλείο SWOOP και στο Protégé 4.0 (σε κατάσταση alpha). 

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του Pellet, που τον διαφοροποιούν από 
άλλους µηχανισµούς συλλογιστικής, είναι η δυνατότητα να επεξεργάζεται 
προβλήµατα συνεπαγωγής. Τα περισσότερα συστήµατα συλλογιστικής 
διαπραγµατεύονται προβλήµατα ικανοποιησιµότητας και συνεπαγωγής, ενώ δεν 
υποστηρίζουν άµεσα ερωτήµατα συνεπαγωγής. Ο χειρισµός τους γίνεται έµµεσα, 
αφού προηγουµένως αναχθούν σε πρόβληµα ικανοποιησιµότητας. 

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ο έλεγχος της ορθότητας των τύπων 
δεδοµένων XML Schema ενός εγγράφου. Πιο αναλυτικά, όπως έχει αναφερθεί και 
παραπάνω, ένα XML Schema σύστηµα διαθέτει ένα σύνολο τύπων δεδοµένων 
(datatypes) το οποίο µπορεί να επεκταθεί µε την κατασκευή νέων τύπων που 
προκύπτουν από τον συνδυασµό των ήδη υπαρχόντων. Γενικά, ενδέχεται οι νεόι 
τύποι να γίνονται αποδεκτοί χωρίς να είναι αναγκαία ικανοποιήσιµοι. Ο Pellet 
αναλαµβάνει τον έλεγχο ικανοποιησιµότητας των νέων τύπων δεδοµένων. 

Επίσης, µετά την έκδοση 1.4, έχει προστεθεί υποστήριξη για τις επεκτάσεις 
κανόνων που έχουν προταθεί µε την OWL. Πιο συγκεκριµένα, ο Pellet υποστηρίζει 
DL-safe κανόνες, και είναι και αυτός ένας από τους πιο καθοριστικούς λόγους για την 
επιλογή του συγκεκριµένου µηχανισµού συλλογιστικής για την υλοποίηση της 
εφαρµογής. 

Τέλος, αναφέρεται σχετικά µε τον Pellet, τη δυνατότητα να ελέγχει εάν οι 
βάσεις γνώσης που είναι γραµµένες σε OWL Full, είναι δυνατό να µετατραπούν σε 
OWL DL. Συγκεκριµένα, το πρόβληµα παρουσιάζεται όταν οι συγγραφείς των 
XML/RDF εγγράφων προτίθενται να χρησιµοποιήσουν την OWL DL, ενώ το 
αποτέλεσµα προκύπτει σε OWL Full. Κάτι τέτοιο είναι πολύ εύκολο να συµβεί για το 
λόγο ότι πρέπει να ικανοποιείται µία σειρά από περιορισµούς των rdf γράφων. Ο 
Pellet ενσωµατώνει µεθόδους για τον εντοπισµό των αρχείων σε OWL Full που όµως 
είναι δυνατό να κατασκευαστούν σε OWL DL και τα επιδιορθώνει.    
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PHP/Java Bridge 
 

Το OWL API και ο Pellet Reasoner, όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω, είναι 
εφαρµογές ανοικτού κώδικα, υλοποιηµένες σε Java. Από την άλλη, η εφαρµογή 
BOOKS@HPClab, υλοποιήθηκε µε τη χρήση της γλώσσας PHP. Το πρόβληµα που 
προέκυψε ήταν πως µπορούν αυτές οι εφαρµογές να «επικοινωνούν» µεταξύ τους και 
να «συνεργάζονται». Τη λύση στο πρόβληµα έδωσε η PHP/Java Bridge. 

Η PHP/Java Bridge [61] είναι µια εφαρµογή ενός διαδικτυακού πρωτοκόλλου 
ροής βασισµένο στην XML, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνδέσει µια 
εγγενή µηχανή εγγράφων (native script engine), παραδείγµατος χάριν PHP, Scheme ή 
Python, µε µια Java εικονική µηχανή (virtual engine). Είναι γρηγορότερη µέχρι και 50 
φορές από το τοπικό RPC(Remote Procedure Call-Αποµακρυσµένη Κλήση 
∆ιαδικασίας) µέσω του SOAP, και απαιτεί λιγότερους πόρους από την πλευρά του 
web-server. Είναι γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο από την άµεση επικοινωνία µέσω 
της του API της Java (Java Native Interface-JNI), και δεν απαιτεί κανένα πρόσθετο 
συστατικό για να κληθούν διαδικασίες της Java από την PHP ή διαδικασίες τη PHP 
από την Java. 

Επί του παρόντος, δύο PHP/Java Bridge είναι διαθέσιµες. Η µία είναι ένα 
εµπορικό προϊόν διαθέσιµο από την Zend Technologies Ltd. Ενώ, η  άλλη διαθέσιµη 
υλοποίηση της PHP/Java Bridge είναι ένα τµήµα ανοικτού κώδικα, που χορηγείται µε 
άδεια LGPL, που «φιλοξενείται» στην SourceForge. Στην υλοποίηση της εφαρµογής, 
που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 
χρησιµοποιείται η δεύτερη διαθέσιµη υλοποίηση της PHP/Java Bridge.  

Η PHP/Java Bridge διανέµεται ως τυποποιηµένη JEE (Java Platform, 
Enterprise Edition - ευρέως διαδεδοµένη πλατφόρµα για προγραµµατισµό Server που 
στηρίζεται πάνω στην γλώσσα προγραµµατισµού Java) εφαρµογή Ιστού, 
JavaBridge.war. Μπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε τυποποιηµένο µηχανή servlet 
της Java ή διακοµιστή εφαρµογών της Java. Είναι ένα αρχείο ZIP, που περιέχει 
παραδείγµατα PHP scripts, τη Java βιβλιοθήκη JavaBridge.jar, και ένα PHP αρχείο το 
οποίο περιλαµβάνει PHP scripts. 

Το PHP αρχείο Java.inc είναι διαθέσιµο από το JavaBridge.war στο 
java/folder, έτσι ώστε τα PHP scripts να µπορούν να το φορτώνουν, παραδείγµατος 
χάριν µε το require_once ("http://.../java/Java.inc"), και να το χρησιµοποιήσουν για να 
καλέσουν διαδικασίες ή µεθόδους της Java χρησιµοποιώντας τη γνωστή PHP 
σύνταξη.  
 
 
 
XSLT (eXtensible stylesheet Language Transformation) 
 

Η XSL περιλαµβάνει µια γλώσσα µετασχηµατισµού (XSLT) και µια γλώσσα 
µορφοποίησης. Κάθε µία από αυτές είναι, φυσικά, µια εφαρµογή XML. Η XSLT 
διευκρινίζει τους κανόνες µε τους οποίους ένα XML έγγραφο εισόδου 
µετασχηµατίζεται σε ένα άλλο έγγραφο XML, ένα έγγραφο HTML ή απλό κείµενο. 
Το έγγραφο που προκύπτει µπορεί να χρησιµοποιήσει το ίδιο DTD ή το ίδιο XML 
Schema µε το αρχικό έγγραφο, ή µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα απολύτως 
διαφορετικό λεξιλόγιο. 

Η XSLT (µετασχηµατισµοί XSL) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από 
τη γλώσσα µορφοποίησης. Η δυνατότητά της να ανασχηµατίσει, να προσθέσει, να 
αποκρύψει στοιχεία, να µετακινήσει µεταδεδοµένα από µια XML αναπαράσταση σε 
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µία άλλη την αναδεικνύει σε ένα πολύτιµο εργαλείο για τις εφαρµογές που 
βασίζονται στην XML. Γενικά, η XSLT επιλέγεται όταν πρέπει να επικοινωνήσουν 
εφαρµογές που χρησιµοποιούν διαφορετικά DTDs ή XML Schemas. Η XSLT είναι 
ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επεξεργασία περιεχοµένου από 
µηχανή ανεξάρτητα από τη παρουσίαση των πληροφοριών για ανάγνωση από 
ανθρώπους.  

Για την αναγνώριση των XSLT stylesheets και την εκτέλεση των XML 
µετασχηµατισµών, που αυτά ορίζουν, απαιτείται κάποιο πρόγραµµα XSLT processor. 
Τέτοια προγράµµατα είναι ενσωµατωµένα σε πολλά πακέτα επεξεργασίας XML 
εγγράφων, όπως είναι το XML Spy. Οι XSLT processors, επίσης, ενσωµατώνονται 
και σε browsers, όπως για παράδειγµα ο Internet Explorer, ο οποίος διαθέτει το 
πρόγραµµα MSXML parser. Ωστόσο, υπάρχουν και ανεξάρτητα προγράµµατα XSLT 
processors, τα οποία µπορούν να ανακτηθούν από το Internet, όπως για παράδειγµα 
το Java 1.4.1 XML parser. 

Το δοµικό στοιχείο της XSLT είναι το element <xsl:stylesheet>, το οποίο 
διαθέτει µία σειρά από elements του τύπου <xsl:template>. Μέσα σε αυτά τα 
elements, εκφράζονται οι µετασχηµατισµοί που πρέπει να γίνουν στο XML έγγραφο 
εισόδου. Κάθε τέτοιο template περιέχει ένα attribute µε όνοµα match. Το match είναι 
µία διαδροµή για το στοιχείο του XML εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το template. 
Παράλληλα µε το match, σε κάθε template υπάρχει µία δήλωση <xsl:apply-
templates/> η οποία είναι µία κλήση που πρέπει να γίνει στο stylesheet κατά την 
ιεραρχική σάρωση των στοιχείων του πηγαίου XML εγγράφου. Το στοιχείο <xsl: 
value-of> µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξαγάγει την τιµή ενός συγκεκριµένου 
στοιχείου XML και να την προσθέσει στην έξοδο του µετασχηµατισµού. 

Τα βασικά σύµβολα που χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των διαδροµών 
είναι τα ακόλουθα σύµβολα / (στοιχείο ρίζα και άµεσος απόγονος), // (όλοι οι 
απόγονοι), * (όλοι οι άµεσοι απόγονοι) και | (επιλογή ενός εκ των δύο στοιχείων που 
βρίσκονται εκατέρωθεν του συµβόλου). 

Τέλος, η XSLT διαθέτει πάνω από 100 ενσωµατωµένες συναρτήσεις, οι 
οποίες είναι για συµβολοσειρές, ηµεροµηνίες, αριθµούς, XML στοιχεία και ιδιότητες 
κτλ. Για παράδειγµα, η συνάρτηση text() επιστρέφει τα περιεχόµενα ενός στοιχείου. 
Εκτός από τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις, η XSLT δίνει τη δυνατότητα να ορίζει ο 
χρήστης δικές του συναρτήσεις απλά προσθέτοντας το στοιχείο <xsl:functions>. 
 
 
 
XML DOM (Document Object Model) 
 

Τα DOM είναι W3C (κοινοπραξία World Wide Web) πρότυπα, τα οποία 
καθορίζουν πρότυπα για την πρόσβαση εγγράφων όπως XML και HTML: 

 

«Το W3C πρότυπο αντικειµένου εγγράφων (DOM) είναι µια πλατφόρµα και µία 
διεπαφή ουδέτερης γλώσσας που επιτρέπει στα προγράµµατα και τα scripts να 
έχουν πρόσβαση δυναµικά και να ενηµερώνουν το περιεχόµενο, τη δοµή, και το 
ύφος ενός εγγράφου.» 

 
Το DOM είναι χωρισµένα σε 3 διαφορετικά µέρη/επίπεδα: 
o Core DOM - τυποποιηµένο πρότυπο για οποιοδήποτε δοµηµένο έγγραφο 
o XML DOM - τυποποιηµένο πρότυπο για έγγραφα XML 
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o HTML DOM – τυποποιηµένο πρότυπο για έγγραφα HTML 
Το XML DOM είναι ένα προγραµµατιστικό εργαλείο για την επεξεργασία 

XML εγγράφων. Καθορίζει τρόπους πρόσβασης και επεξεργασίας ενός XML 
εγγράφου. Με το DOM, µπορεί κανείς να δηµιουργήσει ένα έγγραφο, να περιηγηθεί 
στη δενδρική (ιεραρχική) δοµή του, να προσθέσει ή να διαγράψει στοιχεία και 
χαρακτηριστικά. Μπορεί κανείς αφού φορτώσει το αρχείο στη µνήµη να έχει 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε σηµείο του. Έχει µεγάλες απαιτήσεις σε µνήµη και ισχύ 
επεξεργαστή, καθώς χρειάζεται να φορτώσει όλο το έγγραφο στη µνήµη για να το 
επεξεργαστεί. 

Το DOM είναι αντικειµενοστρεφές και µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα µεγάλο 
αριθµό από προγραµµατιστικά περιβάλλοντα τόσο µε γλώσσες προγραµµατισµού όσο 
και µε γλώσσες script. Το DOM αποτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων που 
διαθέτουν ιδιότητες και µεθόδους για επεξεργασία των εγγράφων XML.     
 
 
 

6.2  Αρχιτεκτονική 3-tier 
 
Η αρχιτεκτονική, που θα αναλυθεί στη συνέχεια, έχει προταθεί στο  [67]. 

Πρόκειται για µία αρχιτεκτονική 3-επιπέδων που παρέχει στους προγραµµατιστές την 
δυνατότητα να δοµήσουν σύνθετες εφαρµογές ∆ιαδικτύου, συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήµατα του Web 2.0 και την πλούσια τεχνική υποδοµή του Σηµαντικού 
Ιστού. Τέτοιες εφαρµογές µπορεί να είναι τα επόµενης γενιάς semantic wikis, τα 
έξυπνα mashups, τα semantic portals, και γενικά οποιαδήποτε εφαρµογή ∆ιαδικτύου 
χειρίζεται δεδοµένα και έχει στόχο να παρέχει Σηµαντικές πληροφορίες σε 
συνδυασµό µε προηγµένες δυνατότητες ευφυούς αναζήτησης.  

Η πληροφορία αυτών των εφαρµογών µπορεί να µεταδοθεί µε δύο κυρίως 
τρόπους: 

• Απευθείας στους τελικούς χρήστες µέσω της διαδικτυακής διεπαφής µιας 
αυτόνοµης εφαρµογής. 

• Σε άλλα προγράµµατα ή υπηρεσίες, που δρουν ως διαµεσολαβητές άλλων 
εφαρµογών ∆ιαδικτύου, αλληλεπιδρώντας µε το API της Σηµαντικής 
υποδοµής για να ανακτήσουν µε ακρίβεια τις πληροφορίες που 
χρειάζονται. 

Μια τέτοια υλοποίηση µπορεί να βασιστεί στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
3-επιπέδων, η οποία πρόσφατα χρησιµοποιείται συνήθως για να υποστηρίξει τις Web 
3.0 εφαρµογές, αλλά µε µία σηµαντική διαφορά. Εκεί που θα µπορούσε τυπικά  να 
χρησιµοποιηθεί ένας εξυπηρετητής βάσης δεδοµένων (database server), τώρα 
χρησιµοποιείται ένα σύστηµα βάσης γνώσης (knowledge base system), αφού ένα 
παραδοσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) στερείται τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για να διαχειρίζεται και να χρησιµοποιεί 
οντολογική γνώση. Σηµειώνεται ότι κάθε ένα από τα τρία επίπεδα µπορεί να 
τοποθετηθεί σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. Η προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1. 

Στην πραγµατικότητα, από την άποψη του σχεδιαστή, η αρχιτεκτονική αυτή 
µπορεί να κατανεµηθεί µε τουλάχιστον δύο τρόπους: 
1. Οι βάσεις γνώσης του Σηµαντικού Ιστού από τις οποίες εξάγονται τα δεδοµένα, 

µπορεί να είναι φυσικά και λογικά κατανεµηµένες (στην περίπτωση της OWL, 
αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την έκφραση owl:import), και σε αυτή την 
περίπτωση η εφαρµογή πρέπει να παρέχει τα µέσα για την ενσωµάτωσή τους. 
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Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή οι οντολογίες Ιστού αναµένονται, και έχουν ήδη 
την τάση, να αναπτύσσονται σε µέρη και κλάσµατα, κάθε ένα από τα οποία 
αναδεικνύει µία συγκεκριµένη πτυχή της γνώσης. Εποµένως, είναι προφανές ότι ο 
συνδυασµός και η ταξινόµησή τους µπορούν να παρέχουν πληρέστερες 
περιγραφές και πιο ισχυρά συµπεράσµατα. 

2. Τα επίπεδα της εφαρµογής µπορούν επίσης να κατανεµηθούν εξίσου σε λογικό 
και φυσικό επίπεδο: στο επίπεδο διεπαφής χρήστη (front-end layer), στο επίπεδο 
λογικής της εφαρµογής (application logic layer), και στο επίπεδο διαχείρισης 
γνώσης (knowledge management layer). 

 

Εικόνα 6.1 : Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική 3-επιπέδων 
      
 
Μία τέτοια κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, που συµφωνεί µε το παραδοσιακό 

µοντέλο 3-επιπέδων, δεν είναι ακόµα εφικτή µε την πλειοψηφία των σηµερινών, 
ιδιαίτερα εκφραστικών, µηχανών συµπερασµού, εξαιτίας των περιορισµών στις 
ικανότητες διεπαφής τους. Από την άλλη πλευρά, µία τέτοια προσέγγιση µπορεί να 
έχει ουσιαστική συνεισφορά στη χρήση Σηµαντικών πληροφοριών από τους χρήστες 
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και τις εφαρµογές, εκµαιεύοντας περισσότερο προφανείς αξίες από τα οντολογικά 
δεδοµένα. 

Το χαµηλότερο τµήµα της προτεινόµενης 3-επιπέδων αρχιτεκτονικής είναι ένα 
επίπεδο (ή σύστηµα) διαχείρισης γνώσης (knowledge management layer), το οποίο 
ενσωµατώνει και διαχειρίζεται πηγές δεδοµένων οι οποίες µπορεί να ποικίλουν, 
αρχεία οντολογιών, µεταδεδοµένα, feeds και άλλες πληροφορίες µε Σηµαντική δοµή 
µεταβλητής πυκνότητας, από Σηµαντικά δεδοµένα έως απλό κείµενο (µηδενική 
πυκνότητα). Ως αποτέλεσµα, το επίπεδο αυτό δρα ως ένα Σηµαντικό mash-up που 
µετατρέπει την πληροφορία σε µία κοινή, ενδιάµεση οντολογία (οντολογία πυρήνα). 
Ταυτόχρονα το επίπεδο αυτό εκτελεί τις χαµηλού επιπέδου λειτουργίες συλλογισµού 
που απαιτούνται έτσι ώστε να εξάγει την υπονοούµενη πληροφορία. Μία τέτοια 
υλοποίηση µπορεί να χρησιµοποιήσει βάσεις γνώσης Σηµαντικού Ιστού (OWL 
αρχεία), οι οποίες είναι διαθέσιµες είτε στο τοπικό σύστηµα αρχείων, είτε στο 
∆ιαδίκτυο. Ένα προσωρινό αντίγραφο κάθε αρχείου αποθηκεύεται τοπικά και µετά 
φορτώνεται από τον εξυπηρετητή βάσης γνώσης (µία µηχανή εξαγωγής 
συµπερασµάτων, όπως τον Pellet). Εν προκειµένω, ο Pellet µπορεί να δηµιουργήσει 
και να αποθηκεύσει εσωτερικά στην µνήµη ένα µοντέλο για κάθε οντολογία που 
ταξινοµεί (classify). Η ταξινόµηση γίνεται µία φορά για κάθε οντολογία κατά τη 
διάρκεια του αρχικού φορτώµατος. 

Απαιτήσεις των χρηστών, ερωτήµατα, προσθήκες και άλλες παρεµβάσεις στο 
οντολογικό µοντέλο, ερµηνεύονται στο επίπεδο λογικής της εφαρµογής (Application 
logic layer). Αυτό είναι υπεύθυνο για τη «φόρτωση» (loading) της οντολογικής 
πληροφορίας, την κατάλληλη προσαρµογή/παρουσίαση αυτής στο χρήστη, και της 
µετατροπής των αιτηµάτων του χρήστη σε χαµηλού επιπέδου λειτουργίες του 
συστήµατος διαχείρισης γνώσης. Τα οντολογικά δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του 
συλλογισµού µεταφέρονται αλληλεπιδρώντας µε το σύστηµα διαχείρισης γνώσης, το 
οποίο µπορεί να βρίσκεται σε ένα άλλο µηχάνηµα, για παράδειγµα µέσω του TCP/IP 
πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε το Pellet, αυτή η αλληλεπίδραση 
διευκολύνεται σε µεγάλο βαθµό λόγω του OWL API. Η λογική της εφαρµογής 
µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού JAVA, καθώς 
και τις τεχνολογίες JSP, JavaBeans και Java Servlets. Ο Tomcat µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως ένας εξυπηρετητής εφαρµογής. 

Μεµονωµένοι χρήστες ή χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες, 
µπορούν να αλληλεπιδρούν µε τη βάση γνώσης µέσω του front-end επιπέδου της 
αρχιτεκτονικής (Front-End layer), µε αµοιβαίο τρόπο: αυτό σηµαίνει ότι δεν 
περιορίζονται σε απλή απορρόφηση των πηγών δεδοµένων, αλλά τους δίνεται η 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν πλήρως µε αυτές, προσθέτοντας, σχολιάζοντας και 
αυξάνοντας το µοντέλο οντολογικών δεδοµένων (προσθήκες χρηστών). Στην 
περίπτωση αυτόνοµων εφαρµογών Ιστού, αυτό επιτυγχάνεται µέσω ιστοσελίδων, είτε 
στατικά ((X)HTML), είτε δυναµικά υλοποιώντας πλούσιες διεπαφές, όπως, για 
παράδειγµα, όταν η εµπειρία του χρήστη βελτιώνεται από τη χρήση τεχνολογίας 
AJAX από σελίδες PHP που «φορτώνει» ο browser. Ωστόσο, υπηρεσίες ∆ιαδικτύου 
(web services), προγράµµατα/scripts και άλλες εφαρµογές διαλειτουργικότητας, 
µπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν ως πελάτες µε το επίπεδο front-end. Η 
επικοινωνία µε το επίπεδο εφαρµογής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του 
πρωτοκόλλου HTTP, χρησιµοποιώντας φόρµες. 

Η εφαρµογή BOOKS@HPClab είναι κατανεµηµένη και στα τρία επίπεδα της 
αρχιτεκτονικής, που περιγράφηκε παραπάνω, και στις επόµενες παραγράφους θα  
περιγραφεί και θα αναλυθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή υπό το πρίσµα αυτών των 
τριών επιπέδων, και πως έχουν «προσαρµοστεί» για τις ανάγκες της συγκεκριµένης 
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εφαρµογής (βλέπε Εικόνα 6.1). Στην ακόλουθη εικόνα, παρουσιάζεται η 
προσαρµοσµένη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για την εφαρµογή που υλοποιήθηκε 
στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής. 
 

 
Εικόνα 6.2 : Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για την εφαρµογή Books@HPClab 

 

6.3 Επίπεδο ∆ιαχείρισης γνώσης της Εφαρµογής 
Books@HPClab 
 
Στην παράγραφο αυτή, θα παρουσιασθεί το χαµηλότερο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής 3-tier, που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή και παρουσιάσθηκε 
στην προηγούµενη παράγραφο. Πιο συγκεκριµένα, θα γίνει µία συνοπτική 
παρουσίαση της οντολογίας που αναπτύχθηκε καθώς και µία προσεγγιστική ανάλυση 
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της µεθοδολογίας ανάπτυξής της. Επίσης, θα περιγραφούν οι κανόνες που 
χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή δίνοντας της εξατοµικευµένο χαρακτήρα. 

 
 

Οντολογία ΒookShop 
 
Αρχικά, να σηµειωθεί ότι για την ανάπτυξη της οντολογίας BookShop 

χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο ανάπτυξης Protégé 4.0, όπως έχει αναφερθεί και σε 
προηγούµενο κεφάλαιο. Η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε είναι η OWL DL, έτσι ώστε 
να υπάρχει η µέγιστη δυνατή εκφραστικότητα διατηρώντας όµως την υπολογιστική 
πληρότητα και την αποφασισιµότητα.  

Για την ανάπτυξη της οντολογίας της εφαρµογής δε χρησιµοποιήθηκε κάποια 
από τις «τυποποιηµένες» µεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών που παρουσιάσθηκαν 
σε προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά ακολουθήθηκε µία πιο διαισθητική προσέγγιση για 
το σκοπό αυτό. ∆ηλαδή, αυτή η διαισθητική προσέγγιση είναι µία επαναληπτική 
διαδικασία [12], αρχίζοντας µε ένα γενικό πρώτο πέρασµα στην οντολογία. Έπειτα, η 
εξελισσόµενη οντολογία αναθεωρείται συµπληρώνοντας περισσότερες λεπτοµέρειες 
σε αυτήν. Αυτή η διαδικασία του επαναληπτικού σχεδιασµού της οντολογίας θα 
συνεχιστεί, πιθανώς, σε ολόκληρο το κύκλο της ζωής της οντολογίας. Η διαδικασία 
µπορεί να χωριστεί στα εξής επτά βήµατα : 
• Βήµα 1ο - Καθορισµός του τοµέα και του πεδίου της οντολογίας 

Κατά το αρχικό στάδιο στην ανάπτυξη της οντολογίας έγινε ο καθορισµός του 
τοµέα και του πεδίου της οντολογίας. Ο καθορισµός επιτυγχάνεται από την απάντηση 
διάφορων βασικών ερωτηµάτων, όπως «Ποιός είναι ο τοµέας που θα καλύψει η 
οντολογία;», «Πού θα χρησιµοποιηθεί η οντολογία;», «Για ποιους τύπους ερωτήσεων 
θα πρέπει οι πληροφορίες στην οντολογία να δώσουν απαντήσεις;», «Ποιός θα 
χρησιµοποιήσει και θα διατηρήσει την οντολογία;». Οι απαντήσεις σε αυτές τις 
ερωτήσεις µπορούν ενδεχοµένως να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σχεδιασµού της οντολογίας, αλλά οποιαδήποτε στιγµή βοηθούν στο περιορισµό του 
πεδίου του µοντέλου. 
• Βήµα 2ο – Επαναχρησιµοποίηση υπαρχουσών οντολογιών 

Σε αυτό το βήµα εξετάζονται οι υπάρχουσες οντολογίες και η πιθανότητα 
επαναχρησιµοποίηση τους. Θα πρέπει να αναζητείται αν κάποιος άλλος έχει κάνει 
κάτι παρόµοιο για το συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και να ελέγχεται εάν µπορεί να 
προσαρµοστεί και να επεκταθεί το ήδη υπάρχον.  

Η επαναχρησιµοποίηση υπαρχουσών οντολογιών είναι αναγκαία και 
απαραίτητη, στην περίπτωση που το σύστηµα, που πρόκειται να αναπτυχθεί, 
αλληλεπιδρά µε άλλες εφαρµογές που είναι ήδη δεσµευµένες µε ιδιαίτερες 
οντολογίες. Έχει επισηµανθεί και παραπάνω, η δυνατότητα εισαγωγής οντολογιών, 
που είναι ήδη διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή, σε περιβάλλοντα/εργαλεία 
ανάπτυξης οντολογιών. 
• Βήµα 3ο – Απαρίθµηση σηµαντικών όρων της οντολογίας 

Είναι χρήσιµο να γίνει καταγραφή ενός καταλόγου µε όλους τους όρους που 
θα χρησιµοποιηθούν είτε για δηλώσεις είτε για επεξήγηση σε έναν χρήστη. Ποιοι 
είναι όµως αυτοί οι όροι που θα χρησιµοποιηθούν; Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτών των 
όρων; Τι µπορεί να ειπωθεί για αυτούς τους όρους; Αρχικά, είναι σηµαντικό να 
δηµιουργηθεί ένας περιεκτικός κατάλογος όρων ώστε να αποφευχθεί δυνατή 
επικάλυψη µεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύουν, τις σχέσεις µεταξύ των όρων, 
ή οποιεσδήποτε ιδιότητες που οι έννοιες µπορούν να έχουν, ή εάν οι έννοιες είναι 
κλάσεις (classes) ή ιδιότητες (slots). 
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Τα επόµενα δύο βήµατα που ακολουθούν είναι η ανάπτυξη της ιεραρχίας 
κλάσεων και ο καθορισµός των ιδιοτήτων των εννοιών (slots). Αυτά τα δύο βήµατα 
είναι αλληλένδετα και είναι δύσκολο να γίνει το ένα πρώτα και έπειτα το άλλο. 
Συνήθως, δίνονται µερικοί ορισµοί εννοιών στην ιεραρχία και έπειτα η διαδικασία 
συνεχίζει µε την περιγραφή των ιδιοτήτων αυτών των εννοιών κοκ. Αυτά τα δύο 
βήµατα είναι, επίσης. τα σηµαντικότερα βήµατα στη διαδικασία σχεδιασµού της 
οντολογίας. 
• Βήµα 4ο – Ορισµός και ιεράρχηση κλάσεων 

Υπάρχουν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη µιας ιεραρχίας 
κλάσεων, όπως : 
Α) Μέθοδος από πάνω προς τα κάτω : Η από Επάνω προς τα Κάτω διαδικασία 
ανάπτυξης αρχίζει µε τον καθορισµό των γενικότερων εννοιών του τοµέα και ακολουθεί η 
ειδίκευση των εννοιών. 
B) Μέθοδος από Κάτω προς τα Επάνω (bottom – up) : Η από Κάτω προς τα 
Επάνω διαδικασία ανάπτυξης αρχίζει µε τον καθορισµό των πιο συγκεκριµένων 
κλάσεων, δηλαδή τα φύλλα της ιεραρχίας, και ακολουθεί η οµαδοποίηση αυτών των 
κλάσεων σε γενικότερες έννοιες.  
Γ) Συνδυασµός των δύο παραπάνω µεθόδων (Combination). Μια διαδικασία 
ανάπτυξης Συνδυασµού, είναι ένας συνδυασµός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων 
(top – down και bottom – up). Αρχικά καθορίζουµε τις εµφανέστερες έννοιες και 
έπειτα τις γενικεύουµε και τις ειδικεύουµε κατάλληλα. 
• Βήµα 5ο – Ορισµός των ιδιοτήτων των κλάσεων 

Οι κλάσεις από µόνες τους δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να 
απαντήσουν τις ερωτήσεις επάρκειας, που αναφέρθηκαν στο πρώτο βήµα. Μετά τον 
καθορισµό µερικών από τις κλάσεις, θα πρέπει να γίνει περιγραφή της εσωτερικής 
δοµής των εννοιών. Υπενθυµίζεται ότι από τον κατάλογο όρων του πρώτου βήµατος 
έχουν επιλεγεί ήδη οι όροι που εκφράζουν τις κλάσεις. Συνεπώς, οι περισσότεροι από 
τους εναποµείναντες όρους είναι πιθανό να είναι ιδιότητες αυτών των κλάσεων. 
Όπως, έχει αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν δύο είδη ιδιοτήτων, 
οι ιδιότητες αντικειµένων και οι ιδιότητες τύπων δεδοµένων. 
• Βήµα 6ο – Ορισµός των όψεων των ιδιοτήτων 

Οι ιδιότητες µπορεί να έχουν διαφορετικές όψεις, που περιγράφουν τους 
τύπους τιµών, τις επιτρεπτές τιµές, τον αριθµό των τιµών (ως αριθµό στοιχείων 
συνόλου) και άλλων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των τιµών που η ιδιότητα µπορεί 
να πάρει. Πιο συγκεκριµένα, σε αυτό το βήµα, ορίζονται τα πεδία ορισµού και τα 
πεδία τιµών των ιδιοτήτων, δηλαδή τους τύπους τιµών των ιδιοτήτων, όπως, 
συµβολοσειρές, αριθµοί, Boolean, στιγµιότυπα κλάσεων κτλ.  ∆ηλώνονται, επίσης, οι 
περιορισµοί των ιδιοτήτων, όπως η πληθυκότητα (cardinality) καθώς και αν µία 
ιδιότητα είναι συµµετρική, συναρτησιακή ή µεταβατική. 
• Βήµα 7ο – ∆ηµιουργία στιγµιότυπων 

Το τελευταίο βήµα είναι η δηµιουργία στιγµιότυπων των κλάσεων στην 
ιεραρχία της οντολογίας. Ο καθορισµός ενός στιγµιότυπου απαιτεί πρώτον την 
επιλογή της κλάσης, δεύτερον τη δηµιουργία του στιγµιότυπου αυτής της κλάσης, και 
τρίτον τη συµπλήρωση τιµών των ιδιοτήτων. 

Με βάση τα προηγούµενα βήµατα της προσεγγιστικής ανάπτυξης µιας 
οντολογίας και µε βάση τις πληροφορίες που επιστρέφονται από τα Web APIs της 
Amazon και του Half EBay, προέκυψε η ακόλουθη οντολογία.    
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Εικόνα 6.3 : Η οντολογία BookShop 

 
Στην οντολογία, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, υπάρχουν 

τέσσερις κλάσεις η Book, η Offer, η User και η Author, που είναι υποκλάσεις της 
γενικής κλάσης Thing και υπερκλάσεις της κλάσης Nothing. Να σηµειωθεί ότι η 
κλάση Author είναι υποκλάση της κλάσης Person, που ανήκει στην οντολογία FOAF 
(Friend-Of-A-Friend). Η οντολογία FOAF είναι µία υπάρχουσα οντολογία, που 
γίνεται import στην αναπτυσσόµενη οντολογία BookShop, και παρέχοντας ένα 
ενοποιηµένο τρόπο παρουσίασης ανθρώπων, εκφράζοντας metadata για την 
περιγραφή ατόµων, των ενδιαφερόντων τους, των δραστηριοτήτων τους και των 
µεταξύ τους σχέσεων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, χρησιµοποιείται για να 
εκφράσει το επώνυµο (ιδιότητα foaf:surname) και το όνοµα (ιδιότητα foaf:firstName) 
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του συγγραφέα ενός βιβλίου και αυτές οι ιδιότητες είναι και οι µοναδικές ιδιότητες 
τύπων δεδοµένων που διαθέτει η κλάση Author. 

Κάθε µία κλάση διαθέτει ιδιότητες τύπων δεδοµένων που εκφράζουν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε έννοιας που αντιπροσωπεύει η κλάση και ιδιότητες 
αντικειµένων που δηλώνουν τις σχέσεις µεταξύ των κλάσεων, όπως φαίνεται και στην 
παραπάνω εικόνα.  

 Πιο συγκεκριµένα, η κλάση Book διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες τύπων 
δεδοµένων : 
 

Κλάση Ιδιότητα Τύπος δεδοµένων 
ISBN-10 string 

HasHeightinInches nonNegativeInteger 
HasWidthinInches nonNegativeInteger 

HasWeightinPounds nonNegativeInteger 
HasLengthinInches nonNegativeInteger 

PublicationDate gYear 
Format string 
Title string 

Publisher string 
hasMediumImage string 

hasSmallImage string 
hasLargeImage string 

DetailPageURL string 
Rating decimal 

 
 
 
 
 
 
 

Book 

NumberOfPages nonNegativeInteger 
Πίνακας 6.1 : Η κλάση Book 

 
Ειδικά για την ιδιότητα Rating να σηµειωθεί ότι ο τύπος δεδοµένων της δεν 

έχει οριστεί απλά ως decimal (δεκαδικός), αλλά έχει δηλωθεί ότι πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του 0 και µικρότερος του 5.0, δεδοµένου ότι οι τιµές αυτές είναι ο 
ελάχιστος και µέγιστος µέσος όρος βαθµολογίας που µπορεί να έχει ένα βιβλίο από 
την αξιολόγησή του από χρήστες του Amazon.   

Επίσης, η κλάση Offer διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες τύπων δεδοµένων : 
 

Κλάση Ιδιότητα Τύπος δεδοµένων 
OfferPrice decimal 

WebSiteOrigin string 
OfferPriceCurrency string 

BookCondition string 
BookSubCondition string 

 
 
 

Offer 

OfferURL string 
Πίνακας 6.2 : Η κλάση Offer 

 
Τέλος, η κλάση User αποτελεί την κλάση που αντιπροσωπεύει τους χρήστες 

της εφαρµογής. ∆ιαθέτει ιδιότητες τύπων δεδοµένων που χαρακτηρίζουν τις 
προτιµήσεις του χρήστη µε βάση τις οποίες πραγµατοποιείται και η αναζήτηση 
βιβλίων, καθώς και τον διακρίνουν και τον κάνουν µοναδικό σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους.     
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Κλάση Ιδιότητα Τύπος δεδοµένων 

hasPassword string 
hasUsername string 

prefersPublicationDate gYear 
prefersRating decimal 

prefersCondition string 

 
 
 

User 

prefersMaxPrice decimal 
Πίνακας 6.3 : Η κλάση User 

 
Στη συνέχεια, ακολουθεί της πίνακας µε της ιδιότητες αντικειµένων όλων των 

κλάσεων της οντολογίας. 
 

Κλάση – 
Υποκείµενο 

Ιδιότητα Κλάση – 
Αντικείµενο 

Book hasAuthor Author 
Author isAuthorOf Book 
Book hasOffer Offer 
Offer isOfferOf Book 
User prefersBookbyPrice Book 
User prefersBookbyCondition Book 
User prefersBookbyPublocationDate Book 
User prefersBookbyRating Book 
User prefersBook_byRate1 Book 
User prefersBook_byRate1_Con Book 
User prefersBook_byRate1_Date Book 
User prefersBook_byRate1_Price Book 
User prefersBook_byRate1_Rating Book 
User prefersBook_byRate2 Book 
User prefersBook_byRate2_Con_Date Book 
User prefersBook_byRate2_Con_Price Book 
User prefersBook_byRate2_Con_Rating Book 
User prefersBook_byRate2_Date_Rating Book 
User prefersBook_byRate2_Price_Date Book 
User prefersBook_byRate2_Price_Rating Book 
User prefersBook_byRate3 Book 
User prefersBook_byRate3_Con_Date_Rating Book 
User prefersBook_byRate3_Con_Price_Rating Book 
User prefersBook_byRate3_Price_Date_Rating Book 
User prefersBook_byRate4 Book 
Book hasHisFavoriteCondition User 
Book hasHisFavoritePrice User 
Book hasHisFavoriteRating User 
Book hasHisFavoritePublicationDate User 

Πίνακας 6.4 : Ιδιότητες αντικειµένων της οντολογίας BookShop 
 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι περισσότερες ιδιότητες αντικειµένων 
συνδέουν την κλάση Book και την κλάση User. Οι ιδιότητες αυτές εκφράζουν την 
προτίµηση του χρήστη για ένα βιβλίο ανάλογα µε το πόσες και ποίες προτιµήσεις του 
χρήστη ικανοποιούνται.  
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Κανόνες Εξατοµίκευσης 
 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας καταγράφηκαν ένα σύνολο από κανόνες 

που συµπληρώνουν τα οντολογικά µοντέλα σε ότι αφορά την περιγραφή της γνώσης 
για το πεδίο εφαρµογής της εξατοµίκευσης. Για την συγγραφή των κανόνων 
χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα SWRL, που παρουσιάστηκε παραπάνω. Πιο 
συγκεκριµένα, οι κανόνες που συντάχθηκαν στα πλαίσια της εφαρµογής, είναι DL-
safe κανόνες. Οι κανόνες αυτοί κάνουν χρήση του λεξιλογίου (κλάσεις και ιδιότητες) 
που παρέχεται από την οντολογία µε βασικό σκοπό να ορίσουν συσχετίσεις µεταξύ 
των κλάσεων User και Book, γεγονός το οποίο είναι αδύνατο να επιτευχθεί 
αποκλειστικά µε χρήση της οντολογίας. Αυτοί οι κανόνες «ταιριάζουν» τις 
προτιµήσεις που έχει ο κάθε χρήστης µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των βιβλίων 
που επιστρέφονται από την αναζήτηση στις υπηρεσίες διαδικτύου του Amazon και 
του Half EBay. Οι κανόνες αυτοί ουσιαστικά ξεχωρίζουν εκείνα τα βιβλία που 
ικανοποιούν τις προτιµήσεις του χρήστη από όλο το σύνολο των βιβλίων που διαθέτει 
η εφαρµογή µετά τη διαδικασία αναζήτησης. 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω, ο κάθε χρήστης ορίζει τις 
προτιµήσεις-κριτήρια του ως προς τέσσερις άξονες, την τιµή, την κατάσταση, τη 
βαθµολογία και τη χρονολογία έκδοσης του βιβλίου. Γράφηκαν, αρχικά, κανόνες οι 
οποίοι θα ελέγχουν αν ικανοποιείται κάθε µία προτίµηση του χρήστη ξεχωριστά, και 
είναι οι εξής : 
 
Κανόνας 1-Έλεγχος για την χρονολογία έκδοσης 

 
Κανόνας 2-Έλεγχος για την κατάσταση του βιβλίου 
 

 
Κανόνας 3-Έλεγχος για την τιµή του βιβλίου 

 
Κανόνας 4-Έλεγχος για τη βαθµολογία του βιβλίου 

 
Πέρα από τον έλεγχο της ικανοποιησιµότητας για κάθε κριτήριο προτίµησης 

του χρήστη ξεχωριστά, κρίθηκε σκόπιµο να ελέγχεται πόσα και ποία κριτήρια 
ικανοποιούνται ταυτόχρονα. Για το σκοπό αυτό διακρίνονται περιπτώσεις και για 
κάθε µία από αυτές έχει συνταχθεί και ο ανάλογος κανόνας. Στη συνέχεια, θα 

Book(?y) , User(?x) , PublicationDate(?y, ?date) , prefersPublicationDate(?x, 
?preferred_date) , equal(?date, ?preferred_date) -> hasHisFavoritePublicationDate(?y, 
?x) ∧ prefersBookbyPublicationDate(?x, ?y)      

Book(?y) , Offer(?z) , User(?x) , isOfferOf(?z, ?y) , BookCondition(?z, ?condition) , 
prefersCondition(?x, ?preferred_condition) , equal(?condition, ?preferred_condition) -> 
prefersBookbyCondition(?x, ?y) 

Book(?y) , Offer(?z) , User(?x) , isOfferOf(?z, ?y) , OfferPrice(?z, ?price) , 
prefersMaxPrice(?x, ?max_price) , lessThanOrEqual(?price, ?max_price) -> 
hasHisFavoritePrice(?y, ?x) ∧ prefersBookbyPrice(?x, ?y) 

Book(?y) , User(?x) , Rating(?y, ?rating) , prefersRating(?x, ?preferred_rating) , 
greaterThanOrEqual(?rating, ?preferred_rating) -> hasHisFavoriteRating(?y, ?x) ∧ 

prefersBookbyRating(?x, ?y) 
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παρουσιασθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί ικανοποίησης των κριτηρίων προτίµησης 
του χρήστη, που δίνουν αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις και κάποια παραδείγµατα 
κανόνων για αυτές. 

 
Α. Ικανοποίηση δύο κριτηρίων 

1.  Κατάσταση και Χρονολογία Έκδοσης του βιβλίου 
2.  Κατάσταση και Τιµή του βιβλίου 
3.  Κατάσταση και Βαθµολογία του βιβλίου 
4.  Χρονολογία Έκδοσης και Βαθµολογία του βιβλίου 
5.  Τιµή και Χρονολογία Έκδοσης του βιβλίου 
6.  Τιµή και Βαθµολογία του Βιβλίου  

Για τον δεύτερο συνδυασµό κριτηρίων, όπως παρουσιάζονται στην 
προηγούµενη λίστα, δηλ. για την περίπτωση που ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα 
κριτήρια Κατάστασης και Τιµής, έχει συνταχθεί ο ακόλουθος κανόνας. 
Β.  Ικανοποίηση τριών κριτηρίων 

1.  Κατάσταση, Χρονολογία Έκδοσης και Βαθµολογία του βιβλίου 
2.  Κατάσταση, Τιµή και Βαθµολογία του βιβλίου 
3.  Κατάσταση, Τιµή και Χρονολογία Έκδοσης του βιβλίου 
4.  Τιµή, Χρονολογία Έκδοσης και Βαθµολογία του βιβλίου  

Για τον πρώτο συνδυασµό κριτηρίων, όπως παρουσιάζονται στην 
προηγούµενη λίστα, δηλ. για την περίπτωση που ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα 
κριτήρια Κατάστασης, Χρονολογίας Έκδοσης και Τιµής, έχει συνταχθεί ο ακόλουθος 
κανόνας. 

 
Οι περιπτώσεις που ικανοποιείται µόνο ένα κριτήριο προτίµησης ή και τα 

τέσσερα κριτήρια προτίµησης παραλείπονται για λόγους απλότητας. Να σηµειωθεί 
ότι οι τελευταίοι κανόνες που παρουσιάστηκα έχουν κάτι κοινό µε τους τέσσερις 
βασικούς κανόνες (Κανόνας 1, Κανόνας 2, Κανόνας 3, Κανόνας 4 ), το κατηγόρηµα 
των τελευταίων είναι επακόλουθο των τεσσάρων πρώτων, έτσι προκαλείται 
αλυσιδωτή επαλήθευση κανόνων.  

Με την εκτέλεση των κανόνων αυτών και δανειζόµενοι όρους από τη Θεωρία 
Συνόλων, θα µπορούσα να σηµειωθεί ότι προκύπτουν τα εξής υποτυπώδη σύνολα 
βιβλίων για κάθε χρήστη : 

1. Σύνολο – 1 Κριτηρίου : Το σύνολο των βιβλίων που ικανοποιούν 
τουλάχιστον ένα κριτήριο προτίµησης του χρήστη. 

2. Σύνολο – 2 Κριτηρίων : Το σύνολο των βιβλίων που ικανοποιούν 
τουλάχιστον δύο κριτήριο προτίµησης του χρήστη. 

3. Σύνολο – 3 Κριτηρίων : Το σύνολο των βιβλίων που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τρία κριτήριο προτίµησης του χρήστη. 

4. Σύνολο – 4 Κριτηρίων : Το σύνολο των βιβλίων που ικανοποιούν και τα 
τέσσερα κριτήρια προτίµησης του χρήστη. 

Για τα τέσσερα αυτά σύνολα, θα µπορούσε να επισηµανθούν τα εξής και να 
αναπαρασταθούν όπως στην ακόλουθη εικόνα : 

• Το Σύνολο – 4 Κριτηρίων είναι υποσύνολο του Συνόλου – 3 Κριτηρίων. 
• Το Σύνολο – 3 Κριτηρίων είναι υποσύνολο του Συνόλου – 2 Κριτηρίων. 

Book(?y) , User(?x) , prefersBookbyCondition(?x, ?y) , prefersBookbyPrice(?x, ?y) -> 
prefersBook_byRate2_Con_Price(?x, ?y) 

Book(?y) , User(?x) , prefersBookbyCondition(?x, ?y) , prefersBookbyPrice(?x, ?y) , 
prefersBookbyPublicationDate(?x, ?y) -> prefersBook_byRate3_Con_Price_Date(?x, ?y) 
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• Το Σύνολο – 2 Κριτηρίων είναι υποσύνολο του Συνόλου – 1 Κριτηρίου. 

 
Εικόνα 6.4 : Σύνολα βιβλίων  

Πέρα από τη διαχείριση της οντολογίας-πυρήνα και των σηµασιακών 
δεδοµένων, στο επίπεδο αυτό της αρχιτεκτονικής συµπεριλαµβάνεται και ο reasoner 
και συνεπώς επιτελείται η διαδικασία συλλογισµού και συµπερασµού. Για την 
υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε, όπως έχει αναφερθεί, ο Pellet Reasoner. 
Ο Pellet έχει µια υλοποίηση ενός άµεσου αλγόριθµου ταµπλό για την επέκταση της 
OWL DL, τους DL-safe κανόνες, που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή. Αυτή η 
υλοποίηση επιτρέπει την φόρτωση και το συλλογισµό DL-safe κανόνων, που 
κωδικοποιούνται σε γλώσσα SWRL. ∆εδοµένης της υλοποίησης του σε Java, της 
δυνατότητας υποστήριξης των κανόνων αυτών καθώς και της συνεργασίας του µε το 
OWL API του επόµενου επιπέδου της αρχιτεκτονικής κάνουν τον Pellet Reasoner την 
πιο κατάλληλη επιλογή.           
 
 

6.4 Επίπεδο Λογικής της Εφαρµογής Books@HPClab 
 
Όπως, επισηµάνθηκε και στη  γενική περιγραφή της αρχιτεκτονικής 3-tier, το 

επίπεδο λογικής της εφαρµογής (ενδιάµεσο επίπεδο) αποτελεί τη διεπαφή για τις 
σηµασιακές δοµές του συστήµατος. Αναλαµβάνει, επίσης, την ανάλυση των 
ερωτηµάτων του αµέσως επόµενου επιπέδου (front-end layer) σε χαµηλού επιπέδου 
ερωτήµατα που µπορεί να επεξεργαστεί το επίπεδο διαχείρισης γνώσης.  

Πιο συγκεκριµένα, η λειτουργία του επιπέδου αυτού υλοποιείται µε τη χρήση 
της OWL API διεπαφής, και συνεπώς της γλώσσας Java. Επίσης, χρησιµοποιείται ο 
Tomcat ως εξυπηρετητής εφαρµογής. Η επικοινωνία µε το ανώτερο επίπεδο (front-
end layer) επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή PHP/Java Bridge, όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 6.2. Η διεπαφή OWL API όχι µόνο αποτελεί το πυρήνα της λειτουργίας του 
επιπέδου αυτού αλλά είναι και το µέσο επικοινωνίας µε το κατώτερο επίπεδο της 
εφαρµογής, το επίπεδο διαχείρισης γνώσης. 

Στο επίπεδο αυτό, η OWL API είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή οντολογικών 
δεδοµένων, που προκύπτουν από το ανώτερο επίπεδο, στο σχήµα της οντολογίας, το 
οποίο βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο. Με τον όρο οντολογικά δεδοµένα 
χαρακτηρίζονται τα στιγµιότυπα των κλάσεων User (όταν προστίθεται στην 
εφαρµογή ένας νέος χρήστης) και τα στιγµιότυπα των κλάσεων Book, Author και 
Offer (δεδοµένα που προκύπτουν από την αναζήτηση βιβλίων, όπως αναλύεται και 
παρακάτω). Κάθε σύνολο τέτοιων στιγµιότυπων αποθηκεύεται σε αρχεία OWL. Η 
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λειτουργία της OWL API είναι να κάνει import τα αρχεία αυτά στην οντολογία. Το 
OWL API, επίσης, «αναλαµβάνει» να καλέσει τον Pellet Reasoner, που βρίσκεται στο 
κατώτερο επίπεδο, όπως έχει επισηµανθεί και στην προηγούµενη  παράγραφο. Τέλος, 
µία ακόµα λειτουργία του OWL API είναι να αποθηκεύει την inferred οντολογία που 
προκύπτει από το reasoner και να την «παρέχει» στο ανώτερο επίπεδο.          

 
  

6.5 Front-end Επίπεδο της Εφαρµογής Books@HPClab 
 
Το ανώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής είναι εκείνο το επίπεδο που δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες των εφαρµογών, που βασίζονται σε αυτή την 
αρχιτεκτονική, να αλληλεπιδρούν µε τη βάση γνώσης, απορροφώντας από τη µία 
πηγές δεδοµένων και προσθέτοντας/επαυξάνοντας το µοντέλο οντολογικών 
δεδοµένων από την άλλη. Το συγκεκριµένο επίπεδο, επίσης, µπορεί να λειτουργεί και 
ως µέσο αλληλεπίδρασης µε διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου, προγράµµατα/scipts και 
άλλες εφαρµογές.  

Στην περίπτωση της εφαρµογής Books@HPCLab, το front-end επίπεδο 
υλοποιήθηκε σε γλώσσα PHP (για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε και o Apache ως 
web server) και επιτελεί τις ακόλουθες δύο λειτουργίες  : 

� Λειτουργεί και ως µέσο επικοινωνίας της εφαρµογής µε Web APIs 
γνωστών ιστότοπων , όπως αυτά της Amazon και του Half EBay. 
� Λειτουργεί ως διεπαφή του χρήστη µε την εφαρµογή, δίνοντας του τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τη βάση γνώσης και τη δυνατότητα προβολής 
και πλοήγησης σε σηµασιακά δεδοµένα. 
Στη συνέχεια ακολουθεί µία αναλυτική παρουσίαση τόσο της επικοινωνίας 

της εφαρµογής µε τα συγκεκριµένα Web Services, που αναφέρθηκαν παραπάνω, όσο 
και της διεπαφής της ίδιας της εφαρµογής. 
 
A.  Επικοινωνία της Εφαρµογής Books@HPClab µε Web APIs 

 
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η εφαρµογή Books@HPClab είναι 

ουσιαστικά ένα πλαίσιο αναζήτησης/εύρεσης βιβλίων που «εξατοµικεύεται» στις 
προσωπικές προτιµήσεις του εκάστοτε χρήστης της εφαρµογής αυτής. Στο σηµείο 
αυτό, θα γίνει επισκόπηση της διαδικασίας αναζήτησης των βιβλίων. 

Κάθε χρήστης εισάγει λέξεις-κλειδιά στην εφαρµογή µε βάση τις οποίες θα 
πραγµατοποιείται η αναζήτηση. Η διαδικασία αναζήτησης ξεκινά σε πρώτη φάση µε 
αναζήτηση στα δεδοµένα της Amazon. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η 
Amazon διαθέτει ένα σύνολο διαδικτυακών υπηρεσιών δίνοντας τη δυνατότητα σε 
προγραµµατιστές να µπορούν να εκµεταλλευτούν όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες του 
επίσηµου site της Amazon από καθαρά προγραµµατιστική σκοπιά. Στα πλαίσια της 
εφαρµογής, χρησιµοποιήθηκε η υπηρεσία ECS (E-Commerce Service) και 
συγκεκριµένα αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών. Από το σύνολο των διαθέσιµων 
λειτουργιών της συγκεκριµένης υπηρεσίας επιλέχθηκε η λειτουργία ItemSearch για 
τη διεξαγωγή της αναζήτησης στο σύνολο των βιβλίων της Amazon.  

Σύµφωνα µε αυτά που επισηµάνθηκαν στο Κεφάλαιο 5, η επικοινωνία της 
εφαρµογής µε την διαδικτυακή υπηρεσία ECS της AWS (Amazon Web Services), 
πραγµατοποιείται µέσω µηνυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή Books@HPClab 
αποστέλλει ένα request µήνυµα προς την υπηρεσία ECS ζητώντας την εκτέλεση της 
λειτουργίας ItemSearch (µε συγκεκριµένες παραµέτρους, στις οποίες θα γίνει 
αναφορά παρακάτω). Αυτή µε τη σειρά της απαντά µε ένα response µήνυµα προς την 
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εφαρµογή µε τα ζητούµενα δεδοµένα, και πιο συγκεκριµένα µε τα αποτελέσµατα της 
εκτέλεσης της ζητούµενης λειτουργίας. Η µορφή του response µηνύµατος είναι πάντα 
ένα XML αρχείο. Για την επίτευξη της ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ της 
εφαρµογής και της υπηρεσίας διαδικτύου, ECS, χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο 
REST του οποίου η λειτουργία µοιάζει µε τη µέθοδο GET (µετά τη συµπλήρωση µιας 
φόρµας) και το οποίο βασίζεται στο HTTP πρωτόκολλο. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιασθεί ένα τυπικό παράδειγµα αναζήτησης µε  
λέξεις-κλειδιά «Semantic Web», ξεκινώντας µε την περιγραφή ενός request 
µηνύµατος από την εφαρµογή Books@HPClab προς την υπηρεσία διαδικτύου ECS. Η 
αρχική µορφή ενός τέτοιου µηνύµατος/αιτήµατος είναι, ουσιαστικά, ένα απλό URL 
και είναι η ακόλουθη :  

 
Το µήνυµα δεν αποστέλλεται, σε αυτή τη µορφή ακριβώς, στην υπηρεσία 

ECS, αλλά επικυρώνεται µέσω µιας διαδικασίας που περιγράφηκε αναλυτικά στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο των Web APIs. Από το παραπάνω αίτηµα/µήνυµα κρίνεται 
σκόπιµο να σχολιαστούν µόνο οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται σε αυτό. 
Ακολουθεί µία λίστα µε τις βασικές παραµέτρους του αιτήµατος : 

1. SearchIndex : Η παράµετρος αυτή σε όλα τα requests που θα 
πραγµατοποιεί η εφαρµογή προς την ECS θα έχει τη τιµή Books. ∆ίνει τη 
δυνατότητα να πραγµατοποιείται η αναζήτηση µόνο σε ένα συγκεκριµένο 
σύνολο αντικειµένων της Amazon, τα Books, κάνοντας έτσι την 
αναζήτηση πιο στοχευµένη και µειώνοντας το χρόνο απόκρισης της 
λειτουργίας. 

2. keywords : Η παράµετρος αυτή θα έχει τιµή ό,τι δηλώνει ο κάθε χρήστης 
ως λέξη-κλειδί για την αναζήτησή του. Για το παράδειγµα που εξετάζεται 
παίρνει τη τιµή «Semantic Web».  

3. ItemPage : Η παράµετρος ορίζει ποια σελίδα αποτελεσµάτων θα 
επιστραφεί στην εφαρµογή. Στην υλοποίηση, οι τιµές της παραµέτρου 
ξεκινούν από 1 (τη πρώτη σελίδα αποτελεσµάτων) µέχρι ένα ακέραιο 
αριθµό (την τελευταία σελίδα). 

4. ResponseGroup : Τα ResponseGroups, που θα χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση κάθε αναζήτησης, έχουν αναλυθεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 5. 

Έπειτα από την σύντοµη επισκόπηση ενός request µηνύµατος σειρά έχει ένα 
response µήνυµα, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα XML αρχείο. Κάθε αρχείο XML 
θα περιέχει δέκα αποτελέσµατα για την αναζήτηση, δηλαδή θα περιέχει δέκα βιβλία, 
που ταιριάζουν µε τη λέξη-κλειδί του χρήστης. Για κάθε βιβλίο θα υπάρχουν 
πληροφορίες, όπως τίτλος, συγγραφέας, κριτικές πελατών, προσφορές κτλ. Στο 
σηµείο αυτό, δε θα περιγραφεί η γενική δοµή του αρχείου απάντησης, αλλά µόνο τα 
τµήµατα εκείνα που εκφράζουν τα συγκεκριµένα ResponseGroups τα οποία 
χρησιµοποιούνται στο σταλµένο, προς την ECS υπηρεσία, request, υπό µορφή 
πινάκα. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τα πέντε προαναφερθέντα 
ResponseGroups και τα αντίστοιχα επιστρεφόµενα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά, 
δηλαδή τις πληροφορίες που δίνονται για κάθε ένα βιβλίο. 
 
 

http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService&AWSAccessKey
Id=XXXXXXXXX&Operation=ItemSearch&SearchIndex=Books&keywords=Semantic%2
0D&ResponseGroup=ItemAttributes,Offers,Images,Reviews,BrowseNodes,Offers&ItemP
age=1&MerchantId=All&Condition=All&Version=2009-01-06&Timestamp=2009-01-
01T12:00:00Z 
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ResponseGroup Επιστρεφόµενα Στοιχεία 
ItemAttributes Author, Binding, DeweyDecimalNumber, EAN, Edition, 

ISBN, Label, Languages (Language(Name, Type), ListPrice 
(Amount, CurrencyCode,          FormattedPrice), 
Manufacturer, NumberOfItems,        NumberOfPages, 
PackageDimensions (Height,        Length, Weight, Width), 
ProductGroup,        ProductTypeName, PublicationDate, 
Publisher, Studio, Title 

Images SmallImage(URL, Height, Width), MediumImage(URL, 
Height, Width), LargeImage(URL, Height, Width), 
ImageSets(SwatchImage, SmallImage, MediumImage, 
LargeImage) 

Offers OfferSummary(LowestNewPrice, 
LowestUsedPrice,Total,TotalNew,ToltalUsed,TotalCollectible
,TotalRefurbished),Offers(TotalOffers,TotalOffersPages,Offer
(Merchant,OfferAttributes(Condition,SubCondition,Condition
Note),OfferListing(OfferListingId,Price,AmountSAved,Perce
ntageSaved,Availability,AvailabilityAttributes))) 

Reviews CustomerReviews(AverageRating,TotalReviews,TotalReview
Pages,Review(ASIN,Rating,HelpfulVotes,CustomerId,Review
er(CustomerId,Name,Location)TotalVotes,Date,Summary,Co
ntent)) 

BrowseNodes BrowseNodes(BrowseNode(BrowseNode 
Id,Name,),Ancestors) 

Πίνακας 6.5 : Τα ResponseGroups που χρησιµοποιούνται σε κάθε request προς το Amazon 
API   

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην υπηρεσία ECS στέλνονται από την 

εφαρµογή τόσα request µηνύµατα όσες και οι σελίδες των αποτελεσµάτων που 
προκύπτουν από την εκτέλεση της λειτουργίας ItemSearch. Για κάθε ένα request 
µήνυµα προκύπτει και ένα response µήνυµα, δηλαδή ένα αρχείο XML. Προκειµένου 
να αποφευχθεί το µεγάλος πλήθος αρχείων XML που είναι αποτελέσµατα για µία και 
µόνο διαδικασία αναζήτησης, όλα τα αρχεία XML, που αποστέλλονται από την 
διαδικτυακή υπηρεσία της Amazon, συνενώνονται σε ένα µοναδικό αρχείο XML, 
χρησιµοποιώντας το DOM parser της PHP.  

Επειδή, οι πληροφορίες που αποστέλλονται από την υπηρεσία για κάθε ένα 
βιβλίο είναι πάρα πολλές και µερικές από αυτές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της ανάπτυξης της παρούσας εφαρµογής, θα πρέπει να γίνει µετατροπή του αρχείου 
XML σε ένα άλλο αρχείο XML το οποίο θα περιέχει πολύ λιγότερες και πιο χρήσιµες 
πληροφορίες. Για την αφαίρεση των στοιχείων αυτών και τη µετατροπή του αρχείο εν 
γένει χρησιµοποιήθηκε η XSLT. Για το σκοπό αυτό, γράφηκε ένα έγγραφο 
µετασχηµατισµού XSL, το οποίο µε τη χρήση του XSLTProcessor της PHP, επιτελεί 
αυτή την µετατροπή, αυτό τον περιορισµό πληροφοριών. 

Στο σηµείο αυτό, ολοκληρώνεται η επικοινωνία της εφαρµογής 
Books@HPClab µε την υπηρεσία ECS της Amazon, έχοντας ως αποτέλεσµα ένα 
αρχείο XML για όλα εκείνα τα βιβλία που διαθέτει η Amazon και ταιριάζουν µε τις 
λέξεις-κλειδιά του χρήστη.  

Η εφαρµογή, αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία αναζήτησης στην Amazon, 
ξεκινά να αναζητά βιβλία στο Half EBay, το επόµενο top book site, όπως αναφέρεται 
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στο http://books.nettop20.com/. Η διαδικτυακή υπηρεσία του Ebay, που χρησιµοποιεί 
η εφαρµογή, είναι η Shopping API. Συγκεκριµένα, έχει επιλεγεί η λειτουργία 
FindHalfProducts. Η επικοινωνία της εφαρµογής και µε αυτή τη διαδικτυακή 
υπηρεσία βασίζεται στην ανταλλαγή µηνυµάτων, όπως ακριβώς και στην περίπτωση 
της Amazon υπηρεσίας µέσω του πρωτοκόλλου REST και συγκεκριµένα της µεθόδου 
HTTP GET. Το request µήνυµα είναι ένα απλό URL και το response µήνυµα είναι ένα 
XML αρχείο, ένα response µήνυµα για κάθε request µήνυµα.      

 Η αναζήτηση στο Half EBay θα µπορούσε να ήταν ανάλογη µε αύτη στην 
Amazon, δηλαδή η αναζήτηση να γινόταν στον κατάλογο µέσω λέξεων κλειδιών. 
Όµως, στην περίπτωση αυτή, η διαδικτυακή υπηρεσία Shopping API του EBay είτε 
επιστρέφει πολύ λίγα αποτελέσµατα είτε εµφανίζει µήνυµα λάθους ζητώντας από το 
request, που αποστέλλεται σε αυτήν, να είναι πιο συγκεκριµένο, όπως φαίνεται και 
παρακάτω για αναζήτηση µε λέξη κλειδί «Computer Science».  
 

 
Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο και για να επιτευχθεί η συγκέντρωση όσο 

περισσότερων πληροφοριών είναι δυνατόν, η αναζήτηση στο Half Ebay γίνεται πιο 
εξειδικευµένη. ∆ηλαδή, για κάθε ένα βιβλίο που έχει εντοπιστεί και έχει επιστραφεί 
από την υπηρεσία ECS της Amazon γίνεται αναζήτηση στο Half Ebay για αυτό το 
συγκεκριµένο βιβλίο, εµπλουτίζοντας έτσι τις πληροφορίες για αυτό. 

Συνοπτικά, λοιπόν, γίνεται αναζήτηση στο Half EBay µε βάση το ISBN (που 
είναι και µοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός βιβλίου) κάθε βιβλίου που έχει 
επιστραφεί από την αναζήτηση στην Amazon, δηλαδή έχουµε τόσα request µηνύµατα 
προς την υπηρεσία Shopping API όσα και το πλήθος των βιβλίων που έχουν 
επιστραφεί από την υπηρεσία ECS της Amazon. Αυτά τα µηνύµατα είναι απλά URLs, 
όπως έχει επισηµανθεί προηγουµένως, και έχουν την ακόλουθη µορφή : 

 
Σε κάθε request µήνυµα το µόνο που αλλάζει είναι η τιµή της παραµέτρου 
ProductID.Value.  
Τα response µηνύµατα ή τα XML αρχεία, που επιστρέφονται στην εφαρµογή από την 
υπηρεσία του EBay, περιέχουν κατά κύριο λόγο πληροφορίες για προσφορές αγορών 

   <FindHalfProductsResponse> 
<Timestamp>2009-12-17T09:27:43.234Z</Timestamp> 
<Ack>Failure</Ack> 
         <Errors> 
              <ShortMessage>Your query would return too many   i 

tems.</ShortMessage> 
  <LongMessage> 

Your query would return too many items. Please define a more specific query. 
  </LongMessage> 
  <ErrorCode>10.4</ErrorCode> 
  <SeverityCode>Error</SeverityCode> 
  <ErrorClassification>RequestError</ErrorClassification> 

         </Errors> 
<Build>E643_CORE_BUNDLED_10352410_R1</Build> 
<Version>643</Version> 

   </FindHalfProductsResponse>           

     

http://open.api.ebay.com/shopping?callname=FindHalfProducts&responseencoding=XM
L&appid=HPCLABd29-daf7-4f27-be86-
777875a6d01&version=603&ProductID.type=ISBN&ProductID.Value=value_of_isbn&In
cludeSelector=Items        
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για το συγκεκριµένο βιβλίο. Κάθε XML αρχείο ενσωµατώνεται απευθείας στο τελικό 
XML αρχείο που έχει προκύψει από την αναζήτηση στην Amazon, µε χρήση και πάλι 

του DOM parser. Ως εκ τούτου, µε το πέρας της διαδικασίας αναζήτησης στο Half 
EBay προκύπτει ένα τελικό αρχείο XML µε όλα τα βιβλία και µε όλες τις 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί τόσο από την Amazon όσο και από το Half 
EBay (τµήµα αυτού του αρχείου φαίνεται παρακάτω).    
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Πέρα από την επικοινωνία της εφαρµογής µε τις διαδικτυακές υπηρεσίας, 
επιτελείται µία επιπρόσθετη λειτουργία. Το σύνολο βιβλίων, που υπάρχουν σε αυτό 
το τελευταίο XML αρχείο, ικανοποιεί τις λέξεις-κλειδιά που εισήγαγε ο χρήστης, 
αλλά ένα µόνο τµήµα αυτών θα ικανοποιεί τις προτιµήσεις του χρήστη. Η 
εξατοµίκευση της εφαρµογής ως προς το κάθε χρήστη επιτυγχάνεται µέσω κανόνων, 
που έχουν επισηµανθεί και περιγραφεί στο κατώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής 3-
tier. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτού του αρχείου θα πρέπει να µετατραπούν σε 
στιγµιότυπα των κλάσεων της οντολογίας που υπάρχει στο επίπεδο διαχείρισης 
γνώσης. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για στιγµιότυπα της κλάσης Book, της κλάσης 
Offer και της κλάσης Author. Για τη µετατροπή του XML αρχείου σε ένα OWL 
αρχείο (στιγµιότυπα, xml αρχείο και αυτό) χρησιµοποιείται η XSLT. Το αρχείο αυτό 
αποστέλλεται στο ενδιάµεσο επίπεδο της αρχιτεκτονικής.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα κοµµάτι του τελικού XML αρχείου (από το 
Amazon και το Half EBay) και το αντίστοιχο κοµµάτι στο αρχείο OWL που 
περιλαµβάνει στιγµιότυπα της κλάσης Author : 

 
 

 

 
Ένα σχεδιάγραµµα το οποίο αποτυπώνει πλήρως τη ροή και τη διαδικασία, 

που συντελείται ως προς αυτή τη λειτουργία του επιπέδου front-end της 
αρχιτεκτονικής, φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα : 

……. 
<Author>Toby Segaran</Author> 
<Author>Colin Evans</Author> 
……. 

……………… 
<Author rdf:ID="Author_id2134438"> 

<foaf:firstName xmlns:foaf=http://xmlns.com/foaf/0.1/       
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
rdfs:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Toby 

</foaf:firstName> 
<foaf:surname xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
rdfs:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Segaran 

</foaf:surname> 
<isAuthorOf rdf:resource="#Book1"/> 

</Author> 
<Author rdf:ID="Author_id2134442"> 

<foaf:firstName xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
rdfs:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Colin 

</foaf:firstName><foaf:surname xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
rdfs:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Evans 

</foaf:surname> 
<isAuthorOf rdf:resource="#Book1"/> 

</Author> 
……………… 
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Εικόνα 6.5 : Σχεδιάγραµµα της επικοινωνίας µε τα Web APIs 

 
 
B. Παρουσίαση της Εφαρµογής Books@HPClab  
 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει µία ολοκληρωµένη παρουσίαση και  παράθεση 
εικόνων (screenshots) από την διεπαφή της εφαρµογής Books@HPClab που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 

Η αρχική σελίδα της εφαρµογής καλωσορίζει τον χρήστη και του δίνει δύο 
επιλογές, την επιλογή «Νέος Χρήστης» και την επιλογή «Εγγεγραµµένος Χρήστης». 
Η πρώτη επιλογή αφορά χρήστες που δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ την εφαρµογή 
και συνεπώς δεν είναι εγγεγραµµένοι σε αυτήν. Ο χρήστης, λοιπόν, που τσεκάρει την 
επιλογή αυτή, µεταβαίνει σε µία άλλη σελίδα που θα παρουσιασθεί παρακάτω. Από 
την άλλη, η επιλογή «Εγγεγραµµένος Χρήστης» αφορά τους χρήστες εκείνους, που 
έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τουλάχιστον µία φορά την εφαρµογή, συνεπώς είναι 
εγγεγραµµένοι στην εφαρµογή και έχουν το προσωπικό τους προφίλ σε αυτήν 
(username, password, δηλωµένες προτιµήσεις). Τσεκάροντας την επιλογή αυτή, ο 
χρήστης µεταβαίνει σε νέα σελίδα, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.     

Στην περίπτωση της επιλογής «Νέος Χρήστης», ο χρήστης της εφαρµογής 
µεταβαίνει στη σελίδα που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Η σελίδα αυτή 
περιλαµβάνει µία φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων του νέου χρήστης της εφαρµογής, 
όπως το συνθηµατικό (username), ένα µυστικό κωδικό πρόσβασης (password). Η 
φόρµα αυτή περιλαµβάνει, επίσης, διάφορα πεδία που χρησιµοποιούνται µε σκοπό να 
καθορίσει ο νέος χρήστης τις προτιµήσεις του ως προς την κατάταξη των 
αποτελεσµάτων της αναζήτησης βιβλίων που θα εκτελείται από την εφαρµογή, 
καθορίζοντας έτσι το ατοµικό του προφίλ στην εφαρµογή. Το πρώτο πεδίο 
καθορισµού των προτιµήσεων του χρήστη είναι η «Κατάσταση του βιβλίου» και έχει 
δύο δυνατές επιλογές την «New» και την «Old». Η επιλογή «New» καθορίζει ότι ο 
χρήστης προτιµά βιβλία καινούργια, ενώ η δεύτερη ορίζει την προτίµηση του χρήστη 
σε βιβλία που ενδεχοµένως είναι χρησιµοποιηµένα πολύ ή λίγο. Στο δεύτερο πεδίο 
«Μέγιστη τιµή βιβλίου» ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει την µέγιστη δυνατή τιµή που 
µπορεί να έχει ένα βιβλίο της προτίµησης του. Στο τρίτο πεδίο «Χρονολογία 
Έκδοσης» συµπληρώνει τη χρονολογία που επιθυµεί να έχουν εκδοθεί τα βιβλία της 
προτίµησής του. Στο τελευταίο πεδίο «Μέγιστη βαθµολογία βιβλίου», ο χρήστης θα 



  Πιλοτική Εφαρµογή Books@HPCLab 

 

134 
                                                                     

πρέπει να εισάγει τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία που θα πρέπει να έχουν τα βιβλία 
που προτιµά.   

Όταν ο χρήστης συµπληρώσει όλα τα πεδία της φόρµας και πατήσει το κουµπί 
«Υποβολή», γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα των στοιχείων που εισήγαγε ο 
χρήστης. ∆ηλαδή, ελέγχεται αν έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία της φόρµα, αν το 
username έχει χρησιµοποιηθεί ήδη, αν έχει από 5 έως 10 αλφαριθµιτικούς 
χαρακτήρες, αν το password είναι έγκυρο, αν το πεδίο «Μέγιστη τιµή βιβλίου» είναι 
δεκαδικός αριθµός µε ακρίβεια µέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία κτλ. Σε περίπτωση που 
εντοπιστεί στοιχείο µη έγκυρο, η σελίδα αυτή ξαναφορτώνεται µε επισηµάνσεις για 
τα στοιχεία που δεν είναι έγκυρα. Αντίθετα, όταν όλα τα πεδία είναι έγκυρα, ο 
χρήστης µεταβαίνει σε µία νέα σελίδα (βλέπε Εικόνα 6.8).       
 

 
Εικόνα 6.6 : Φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων και προτιµήσεων του χρήστη  

 
Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής, όταν ο χρήστης τσεκάρει την επιλογή 

«Εγγεγραµµένος Χρήστης» µεταβαίνει στη σελίδα της ακόλουθης εικόνας, η οποία 
ζητά από τον χρήστη να δώσει το username του και το κωδικό του : 
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Εικόνα 6.7 : Login φόρµα 

 
Σε περίπτωση εσφαλµένης εισαγωγής στοιχείων, η σελίδα φορτώνεται και 

πάλι εµφανίζοντας µηνύµατα νέος «Άγνωστος Χρήστης ή Εσφαλµένος συνδυασµός 
password και username». ∆ιαφορετικά, ο χρήστης µεταβαίνει στην σελίδα που 
µεταβαίνει και νέος χρήστης µετά την επιτυχή εγγραφή του στην εφαρµογή : 
 
 

 
Εικόνα 6.8 : Φόρµα αναζήτησης βιβλίων 

 
Στη σελίδα αυτή, υπάρχει η φόρµα αναζήτησης που δεν είναι τίποτε άλλο από 

ένα πεδίο. Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης συµπληρώνει τις λέξεις κλειδιά µε βάση τις 
οποίες θα πραγµατοποιήσει η εφαρµογή την αναζήτηση. Όταν το κουµπί «Search» 
πατηθεί από το χρήστη, η εφαρµογή ξεκινά να εκτελεί τη λειτουργία που 
περιγράφηκε στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο (βλέπε “Επικοινωνία της 
Εφαρµογής Books@HPClab µε Web Services”). Επίσης, στο πάνω δεξιά τµήµα της 
σελίδας υπάρχουν οι εξής δύο επιλογές : 
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• Settings : Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να µεταβεί σε 
µία σελίδα µε µία φόρµα ανάλογη µε εκείνη που εµφανίζεται όταν 
εγγράφεται ο χρήστης στην εφαρµογή και στοχεύει στην αλλαγή του 
προφίλ του χρήστη, δηλαδή στην αλλαγή των προτιµήσεων του. Η φόρµα 
αυτή έχει συµπληρωµένα τα τέσσερα πεδία προτίµησης του χρήστη µε ό,τι 
έχει εισάγει αυτός τη τελευταία φορά µεταβολής του προφίλ του. 

• Logout : Η επιλογή αυτή αποτελεί τη δυνατότητα εξόδου του χρήστη από 
την εφαρµογή. Όταν πατηθεί το κουµπί αυτό, ο χρήστης µεταβαίνει σε στη 
σελίδα της ακριβώς προηγούµενης εικόνας.    

Όταν η αναζήτηση για συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά και οι λειτουργίες των 
δύο κατώτερων επιπέδων της αρχιτεκτονικής (όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω) 
ολοκληρωθούν, ο χρήστης µεταβαίνει αυτόµατα σε µία νέα σελίδα, όπως η 
ακόλουθη: 
 

 
Εικόνα 6.9 : Παρουσίαση των επιλεγµένων βιβλίων µετά την αναζήτηση και την εκτέλεση των 

κανόνων 
 
Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε λέξεις 

κλειδιά «Semantic Web», που συµφωνούν µε τα κριτήρια προτίµησης του χρήστη, 
όπως έχουν οριστεί στο προφίλ του (βλέπε επιλογή «Settings»). Τα αποτελέσµατα 
σελιδοποιούνται και παρουσιάζονται ανά δέκα σε ένα πίνακα. Για την µετάβαση σε 
επόµενη ή προηγούµενη δεκάδα αποτελεσµάτων, υπάρχουν οι σύνδεσµοι «Επόµενη 
Σελίδα» και σε «Προηγούµενη Σελίδα» αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα/βιβλία, επίσης, 
ταξινοµούνται (ranking) ανάλογα µε το πόσα κριτήρια προτίµησης του χρήστη 
ικανοποιούν. Πρώτα, εµφανίζεται το σύνολο εκείνων των βιβλίων που ικανοποιούν 
και τα τέσσερα κριτήρια. Στη συνέχεια, τα βιβλία που ικανοποιούν ακριβώς τρία 
κριτήρια προτίµησης του χρήστη, οποιοσδήποτε συνδυασµός τριών κριτηρίων από τα 
τέσσερα και ούτω καθεξής. Αυτά τα σύνολα βιβλίων διακρίνονται µεταξύ τους τόσο 
από το χρώµα των γραµµών του πίνακα στον οποίο εµφανίζονται όσο και από το 
πλήθος των θαυµαστικών που υπάρχει στη τελευταία στήλη αυτού του πίνακα 
παρουσίασης.  

Κάθε γραµµή του πίνακα έχει τρείς πληροφορίες, έναν αύξοντα αριθµό, το 
τίτλο του βιβλίου και κάποια θαυµαστικά (4,3,2 ή 1) που δείχνουν πόσα κριτήρια 
προτίµησης του χρήστη ικανοποιεί το συγκεκριµένο βιβλίο. Ο τίτλος κάθε βιβλίου 
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είναι και ένας σύνδεσµος. Πατώντας στο σύνδεσµο αυτό εµφανίζεται ένα pop-up 
παράθυρο (χρησιµοποιώντας το Thickbox) µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για το 
συγκεκριµένο βιβλίο, ένα τέτοιο παράθυρο φαίνεται στην επόµενη εικόνα : 
 

       
Εικόνα 6.10 : Προβολή των στοιχείων ενός βιβλίου 

 
Για τη προβολή Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται πληροφορίες για το βιβλίο, 

που επιλέχθηκε να προβληθεί, όπως Τίτλος, Συγγραφέας, ISBN, Εκδόσεις, 
Χρονολογία Έκδοσης, Format, Πλήθος Σελίδων, Βάρος Μεταφοράς, ∆ιαστάσεις 
Βιβλίου, Προσφορές αγοράς του βιβλίου, εικόνα του βιβλίου. Να σηµειωθεί ότι ο 
Τίτλος και η εικόνα του βιβλίου αποτελούν ένα σύνδεσµο, ο οποίος εάν επιλεγεί 
φορτώνεται η σελίδα του συγκεκριµένου βιβλίου στο επίσηµο site της Amazon. 
Τέλος, οι Προσφορές αγοράς του συγκεκριµένου βιβλίου εµφανίζονται σε µορφή 
πίνακα. Εµφανίζονται προσφορές για βιβλία που βρίσκονται µόνο σε κατάσταση 
«New» και η τιµή τους δεν ξεπερνά τα 50.00 USD από οποιοδήποτε site, δεδοµένου 
ότι οι προτιµήσεις του χρήστη User_1 είναι οι εξής : 
 

            
Εικόνα 6.11 : Μεταβολή των προτιµήσεων του χρήστη 
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Γενικά,  εµφανίζονται µόνον εκείνες οι πληροφορίες που ικανοποιούνται κάθε φορά. 
Επιστρέφοντας πίσω στην Εικόνα 6.9 που δείχνει την σελίδα παρουσίασης 

των αγαπηµένων, επιλεγµένων βιβλίων υπάρχουν επίσης τρείς επιλογές : 
• Settings, Logout  : Οι δύο αυτές επιλογές έχουν σχολιασθεί και παραπάνω.  
• Search : Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα µετάβασης του χρήστη πίσω 

στη σελίδα µε τη φόρµα αναζήτησης (βλέπε Εικόνα 6.8).   
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η παρούσα διπλωµατική εργασία, 
εστιάζοντας στα συµπεράσµατα στα οποία οδηγεί η εκπόνηση αυτής της 
διπλωµατικής εργασίας και στις µελλοντικές επεκτάσεις που ενδεχοµένως µπορούν 
να γίνουν. 
 
 

7.1  Συµπεράσµατα 
 
Στη παρούσα διπλωµατική εργασία, πραγµατοποιήθηκε µία ποιοτική 

επισκόπηση του όρου Σηµαντικός Ιστός και των τεχνολογιών αναπαράστασης γνώσης 
και συµπερασµού που υπόκεινται σε αυτόν, όπως οντολογίες, µέθοδοι και εργαλεία 
ανάπτυξης οντολογιών, γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών καθώς και η επέκταση 
της εκφραστικότητας των οντολογιών µε την προσθήκη κανόνων. Επίσης, έγινε 
εκτενής αναφορά σε µία άλλη εξελικτική τάση, που κυριαρχεί στο χώρο του Web, το 
Web 2.0. Στα πλαίσια του Web 2.0, αναλύθηκαν έννοιες όπως mashups και Web APIs. 
Ειδικά για την έννοια των Web APIs,  έγινε αναφορά και ανάλυση συγκεκριµένων 
APIs, όπως αυτά της Amazon και του EBay.  

Οι ιδέες, που υπόκεινται στις έννοιες του Σηµαντικού Ιστού και του Web 2.0 
παρουσιάζονται συχνά ως ανταγωνιστικές τάσεις για το µέλλον του Ιστού. Εντούτοις, 
συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο ότι οι δύο αυτές ιδέες συµπληρώνουν η µία 
την άλλη, και στην πραγµατικότητα κάθε µία από αυτές τις δύο τάσεις χρειάζεται τα 
στοιχεία από τις τεχνολογίες της άλλης τάσης για να «υπερνικήσει» τους 
περιορισµούς της. 

Συνδυάζοντας όλες αυτές τις τεχνολογικές τάσεις, σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε η εφαρµογή Books@HPCLab, που αποτελεί ένα απλό στη χρήση 
πλαίσιο αναζήτησης και εύρεσης βιβλίων από τα δύο µεγαλύτερα και καλύτερα site 
για βιβλία, το Amazon και το Half EBay. Η εφαρµογή διακρίνεται, επίσης, για τον 
εξατοµικευµένο χαρακτήρα που έχει, αντιµετωπίζοντας κάθε χρήστη σαν µοναδική 
οντότητα. 

Με την υλοποίηση της εφαρµογής Books@HPClab αναδεικνύεται ότι αυτές οι 
δύο τάσεις εξέλιξης του Web όχι µόνο δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά είναι 
συµπληρωµατικές. Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι σηµασιακές τεχνολογίες, µε τη σειρά 
τους, µπορούν να προσφέρουν ένα σηµαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο που να 
λειτουργήσει ως βάσης για αναδυόµενες Web 2.0 εφαρµογές, όπως τα mashups εν 
προκειµένω. Η ανταλλαγή, η διανοµή, και η δηµιουργική επαναχρησιµοποίηση 
δεδοµένων, γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τα mahups µπορούν να διευκολυνθούν 

Κεφάλαιο 
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πολύ από τις υποδοµές που ο Σηµαντικός Ιστός προσφέρει. Συµπερασµατικά, θα 
µπορούσε να ειπωθεί ότι η ενοποίηση των επιτευγµάτων και των ιδεών τόσο του 
Σηµαντικού Ιστού όσο και του Web 2.0, και ιδιαίτερα των mashup εφαρµογών, 
δίνουν ώθηση στην εξελικτική πορεία του Web. 

Μία άλλη όψη της εφαρµογής, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 
διπλωµατικής εργασίας, είναι η εξατοµίκευση. Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει 
αναφερθεί και παραπάνω, συντάχθηκε ένα σύνολο κανόνων σε γλώσσα SWRL µε 
τους όποιους επιτελέστηκε η λειτουργικότητα της εξατοµίκευσης στην εφαρµογή. Οι 
προτεινόµενες τεχνικές εξατοµίκευσης είναι σε πρώιµο και σε πειραµατικό στάδιο 
ακόµα, αλλά η πρόταση και η λογική πίσω από αυτές είναι η χρησιµοποίηση κανόνων 
και συνεπώς, γλωσσών για κανόνες στο επίπεδο Logic (Λογικής) του Σηµαντικού 
Ιστού για το σκοπό αυτό, όπως εφαρµόστηκε και εδώ. Αν και δε χρησιµοποιείται 
κάποιος αλγόριθµος για τη δηµιουργία των προφίλ των χρηστών, τα αποτελέσµατα 
της εφαρµογής των κανόνων µε στόχο την εξατοµίκευση της εφαρµογής είναι αρκετά 
ικανοποιητικά, όπως φαίνεται και στην πράξη.    
 
 
 

7.2  Μελλοντική Εργασία 
 
Η µελλοντική εργασία σε σχέση µε το ευρύτερο θέµα αυτής της διπλωµατικής 

εργασίας µπορεί να κινηθεί στους παρακάτω βασικούς άξονες :  
� Ο χρόνος απόκρισης της εφαρµογής επιδέχεται βελτίωση. Η µικρή 

καθυστέρηση που παρατηρείται, εντοπίζεται στη χρήση του DOM parser 
κατά την ανάγνωση και την ανάκτηση πληροφοριών από τα XML αρχεία.  

� Για την σύνταξη της οντολογίας της εφαρµογής Books@HPCLab 
χρησιµοποιήθηκε η υπο-γλώσσα της OWL, η OWL DL, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Η OWL DL µπορεί να αντικατασταθεί από την αντίστοιχη της 
OWL 2, δεδοµένου ότι είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη της γλώσσας, της 
οποίας η σύσταση δόθηκε από την W3C µόλις τον Οκτώβριο του 2009. 

� Ως προς το mashup τµήµα της εφαρµογής, να σηµειωθεί ότι οι πηγές που 
συνδυάζονται για τη δηµιουργία του, µπορούν να αυξηθούν τόσο σε 
αριθµό όσο και σε είδος, δηλαδή όχι µόνο Web APIs, αλλά να 
χρησιµοποιηθούν και RSS feeds και η τεχνική web scraping.    

� Επιθυµητό θα ήταν η εφαρµογή να «δοκιµαστεί» σε πραγµατικές 
συνθήκες µε µεγάλο φόρτο για την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της, των δυνατοτήτων της και των απαιτήσεων της.  
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