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Πεπίλητη 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ζεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο, 

νξγάλσζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο εληάζζνληαη νη ζεζαπξνί θαη νη 

νληνινγίεο. Οη ζεζαπξνί απνηεινχλ ηε λνεκαηηθή νξγάλσζε 

νξηδνληίσλ θαη θάζεησλ ηεξαξρηθψλ ζπζρεηηζκψλ ησλ ελλνηψλ. 

Οη νληνινγίεο, σο βαζηθφ κέζν αλαπαξάζηαζεο γλψζεο ζην 

ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ, επηηξέπνπλ ην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη παξέρνπλ ηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε απηψλ, ηφζν απφ αλζξψπνπο φζν 

θαη απφ πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ.  

ηνλ ηνκέα ησλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ φπνπ ε πιεξνθνξία 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κνλνζήκαληα, κέζσ ελφο θαιά 

νξηζκέλνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζήο ηεο, ν ξφινο ησλ ζεζαπξψλ 

θαη ησλ νληνινγηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. 

ηελ εηζήγεζε απηή εμεηάδεηαη ε ζρέζε ησλ ζεζαπξψλ κε ηηο 

νληνινγίεο. Παξνπζηάδνληαη νη νκνηφηεηεο ζηε δηαδηθαζία 

δφκεζεο ζεζαπξνχ θαη νληνινγίαο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ησλ ζεζαπξψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ νληνινγηψλ. Αθφκα 

παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζεζαπξνχ ζηηο 

νληνινγίεο, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη ε ρξήζε ησλ 

νληνινγηψλ θαη ησλ ζεζαπξψλ ζηελ νξγάλσζε θαη αλάθηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Οη ζεκαζηνινγηθέο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζεζαπξψλ γλψζεσλ. Ο θπξηφηεξνο 

ζηφρνο ηνπο είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζπλαθφινπζα θαη θαηαλνεηά ζε παξφκνηεο ηάμεηο-θαηεγνξίεο 

ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, θαηαλεκεκέλα δηα 

κέζνπ εηεξνγελψλ ζεζαπξψλ γλψζεσλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ζεζαπξφο, νληνινγία, ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο, 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ  
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Abstract 

Thesauri and ontologies, as structures representing digital 

information sources, play an important role among the modern 

methods of knowledge representation and management and 

information retrieval. Thesauri constitute the horizontal and 

vertical meaning management of hierarchic correlations of 

significances. Ontologies, as the basic tool for knowledge 

representation in Semantic Web, allow knowledge distribution 

and provide mechanisms for effective exploitation of 

information both from humans and software agents. 

Concerning the domain of Digital Libraries, where information 

should be presented unambiguously via a well-defined 

representational way, the role of thesauri and ontologies is 

exceptionally important. 

In this paper the relations between thesauri and ontologies are 

examined by presenting the resemblances and differences in 

the procedure of structuring a thesaurus and ontology. 

Moreover, the use of a thesaurus into ontology is proposed 

through certain rules that map the elements and relations 

contained in the thesaurus to concepts and semantic relations of 

the ontology.  

Semantic technologies allow the description of objects and 

thesauri of knowledge. Our main objective is to have the ability 

to access consecutively and comprehensibly categories of 

digital objects and services, distributed by means of 

heterogeneous thesauri of knowledge. 

Keywords: thesaurus, ontology, semantic web, digital libraries, 

information retrieval 

1. Πεδίο Ανάπηςξηρ  

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επηηάρπλε ζεκαληηθά ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο φισλ ησλ 

επηζηεκψλ, κε επαθφινπζν ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Η αχμεζε απηή δπζρεξαίλεη  ηνλ εληνπηζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο.  

Η ηαπηφρξνλε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο επέθεξε κεηαβνιέο ζηηο 

κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη απνζήθεπζεο θαη επηηάρπλε ηνπο ξπζκνχο εληνπηζκνχ θαη 

δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Βαζηθφ κέιεκα ησλ επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθφξεζεο 

ήηαλ θαη είλαη ε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ή ε εμεχξεζε λέσλ, πιένλ 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ ζεκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο ρξήζηεο 

εξεπλεηήο, ζηελ άζθεζε ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, έρεη αλάγθε λα έρεη ζηε 
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δηάζεζή ηνπ ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία φηαλ ηελ ρξεηάδεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

ζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ηεθκήξηα απνηειεί 

θπξίαξρν πξφβιεκα ζε θάζε ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο.  

Πξψηε πξνζπάζεηα ζεκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ζεκαηηθψλ επξεηεξίσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκαηηθψλ επξεηεξίσλ, σο κέζνπ 

γηα ηελ ηαχηηζε θαη ηελ αλάθηεζε ηεθκεξίσλ, εμαξηηφηαλ απφ κηα θαιά δνκεκέλε 

γιψζζα επξεηεξίαζεο. «Η αλάγθε απφδνζεο ησλ φξσλ επξεηεξίαζεο κε ηξφπν 

κνλαδηθφ αληηκεησπίζηεθε κε ηε ρξήζε γιψζζαο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία 

δηαρξνληθά είρε ηε κνξθή ηαμηλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, δνκεκέλνπ θαηαιφγνπ ζεκαηηθψλ 

επηθεθαιίδσλ θαη πξφζθαηα, δνκεκέλνπ ζεζαπξνχ
1
». Η γιψζζα επξεηεξίαζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν γηα ηελ έληαμε ησλ πιεξνθνξηψλ θάησ απφ εληαίνπο φξνπο, 

φζν θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ επξεηεξίαζεο είλαη ε ρξήζε ελφο δνκεκέλνπ  

ειεγρφκελνπ ιεμηινγίνπ.  

 

Η αλάπηπμε ησλ πζηεξνζπλδπαζκέλσλ κεζφδσλ επξεηεξίαζεο κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ρξήζε ζεζαπξψλ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκαηηθή νξγάλσζε θαη αλαδήηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Με ηνλ φξν ζεζαπξφο ραξαθηεξίδεηαη ην ιεμηιφγην φξσλ κηαο 

ειεγρφκελεο γιψζζαο επξεηεξίαζεο, δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνδε-

ιψλνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνυπάξρνπζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζρέζεηο. Απνηειεί έλα 

εξγαιείν γηα ηελ έληαμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ελλνηνινγηθέο 

νκάδεο, δηεπθνιχλεη ηε ζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ ζπιινγψλ, ησλ θαηαιφγσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ, ησλ επξεηεξίσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ πιεξνθνξηψλ. 

Η ζάξσζε ηνπ ζεζαπξνχ θαηά ηελ αλαδήηεζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαζνξίδεη 

ην επίπεδν αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ γεληθέο ζε εηδηθέο πιεξνθνξίεο θαη ην 

αληίζηξνθν, ξπζκίδνληαο ην επίπεδν αλάθηεζεο πνπ εθείλνο επηζπκεί.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο πνιινί δηαζέηεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί 

πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ζεζαπξψλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ζε ζρεηηδφκελα κε απηά 

ζεκαηηθά πεδία.  

 

Η δηάζπαζε ησλ ζεζαπξψλ ζε επηζηεκνληθά πεδία δελ δηεπθφιπλε ηνπο επηζηήκνλεο 

ζηελ εμαληιεηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηε κε ηαχηηζε ησλ 

φξσλ ή ηεο ελλνηνινγηθήο ηνπο αλάιπζεο ή ηεο έληαμήο ηνπο ζε ηεξαξρίεο. Η 

δπζθνιία απηή πξνβιεκάηηζε ηνπο επηζηήκνλεο, θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο, νη  νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ απηφκαηεο κεζφδνπο ζεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηελ αλάπηπμε νληνινγηψλ
2
.     

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο απνδέρνληαη 

ηνλ νξηζκφ ηεο νληνινγίαο πνπ έδσζε ν Gruber: “An ontology is a specification of a 

conceptualization”, δειαδή νληνινγία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο κηαο αληίιεςεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ιεηηνπξγίαο, κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο απνθηά γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κε παξέκβαζε ηνπ ινγηθνχ
3
. Δίλαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. 

                                                             
1
 θαλδάιε Αιθκήλε, 2003, ζ.31 

2 Zavitsanos E.,.. 2007 
3 Σξηαληαθπιιίδεο, 1998 
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χκθσλα κε ηνπο Biolchini θαη Patel
4
 ε νληνινγία αλαπαξηζηά ηχπνπο γλψζεο, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηζηήκνλεο ζηε ινγηθή αλάιπζε (reasoning) θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (decision processes): ηελ πξαγκαηηθή (factual), ηε 

ζεκαζηνινγηθή (semantic) θαη ηε ζρεκαηηθή (schematic). Η πξνζέγγηζε απηή 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνκαηηζκνχ ηεο νληνινγίαο, ηφζν ζηελ απφθηεζε 

γλψζεο, φζν θαη ζηηο θάζεηο νξγάλσζήο ηεο. 

 

Οη νληνινγίεο βνεζάλε ζηελ εμάπισζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ. Θα κπνξνχζε λα 

ιερζεί φηη είλαη ην κέζν γηα ηε κεηάβαζε απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ ζηε ζεκαζηνινγηθή 

ηνπ έθδνζε (Semantic Web). 

 

Ο εκαζηνινγηθφο Ιζηφο απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ ζεκεξηλνχ παγθφζκηνπ ηζηνχ, απφ 

ηνλ νπνίν δηαθέξεη ζην φηη ζ’ απηφλ παξέρεηαη ε ζεκαζηνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαζέηεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε πιεξνθνξία καδί κε ηε κεηαπιεξνθνξία πνπ ηε 

ζπλνδεχεη είλαη θαηαλνεηή θαη θαηάιιειε γηα λα ηε δηαρεηξηζηνχλ άλζξσπνη θαη  

κεραλέο.  

Ο ζεζαπξφο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απφ ην 

ρξήζηε.  

 

Οη νληνινγίεο ζηελ πιεξνθφξεζε, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  Καη νη δχν κέζνδνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

εμαληιεηηθή αλάθηεζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ην ρξήζηε πιεξνθνξηψλ πεξηνξίδνληαο 

ην ζφξπβν ηεο αλάθηεζεο.  

 

2. Η Χπήζη ηυν Θηζαςπών ζε Ονηολογίερ 

 

2.1. Ονηολογίερ και επιζηήμη ηηρ πληποθόπηζηρ (βιβλιοθήκερ) 

  

ηνλ θιάδν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηηο νληνινγίεο θαη γηα ην θαηά πφζν θαη κε 

πνην ηξφπν κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ Φεθηαθψλ, 

θπξίσο, Βηβιηνζεθψλ.  

 

Οη Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πιήζνο ςεθηαθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν. Παξαδνζηαθέο βηβιηνζήθεο κε ηε κέζνδν ηεο 

ζάξσζεο, κεηαηξέπνπλ ηα έληππα ζε ειεθηξνληθά ηεθκήξηα  έηζη ψζηε νη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, λα είλαη δηαζέζηκεο ζε έλα επξχηεξν 

θνηλφ. Η ςεθηνπνίεζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα, ε αλάπηπμε ησλ 

Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε θαη ηε δηάζεζε 

φισλ ησλ ηχπσλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 

Ο ζηφρνο ηεο νληνινγίαο, ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, είλαη ε 

ειεθηξνληθή αλάιπζε ησλ φξσλ θαη γεληθά ησλ ελλνηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε ζεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηαρσξεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη θεηκέλσλ, 

                                                             
4 Biolchini Jorge, Patel Vilma L. 2004 
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πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ηαχηηζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ψζηε λα αλαθηεζνχλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο.   

 

Οη νληνινγίεο αμηνπνηνχλ ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. «Ακόμα και ο ηομέαρ ηυν 

τηθιακών βιβλιολθηκών έσει απσίζει να πεπιγπάθεηαι μέζυ ονηολογιών»
5
, νπφηε απηφ 

πνπ απνκέλεη είλαη νη ππεξεζίεο ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ αιιά θαη ε γλψζε πνπ 

πεξηέρεηαη ζ’ απηέο λα πεξάζνπλ ζε "ζεκαζηνινγηθφ" επίπεδν.  

 

Ο Fischer
6
 ην 1998, ελ αλακνλή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Οληνινγίαο (Cyc Upper 

Ontology) θαη κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνηχπνπ 2788 ηνπ ISO, ζπδεηά ηε 

ρξήζε ζεζαπξνχ σο βάζε ζε έλα λέν είδνο νληνινγίαο γηα εθαξκνγέο ζηε ηερλεηή 

Ννεκνζχλε.  

 

Ο Sebastian Ryszard Kruk
7
 ην επηέκβξην ηνπ 2006 αλαθέξζεθε ζην ξφιν ησλ 

Οληνινγηψλ ζηηο εκαζηνινγηθέο Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο. Τπνζηήξημε φηη 

ρξεηάδνληαη νληνινγίεο, νη νπνίεο λα ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο νπηηθέο γσλίεο ηξφπσλ 

επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο, φπσο νη βηβιηνγξαθηθέο πεξηγξαθέο θ.ά. 

 

Ο Boris Lauser
8
 πξνζπάζεζε λα απνδείμεη ζε ηη δηαθέξνπλ νη νληνινγίεο απφ ηνπο 

ζεζαπξνχο, ζηεξηδφκελνο ζε έλα απιφ παξάδεηγκα απφ ηνλ ηνκέα ησλ Safety Food 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεζαπξφ AGROVOC. ην παξάδεηγκα παξνπζηάζηεθε ε 

δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ RDFS, ψζηε έλαο ζεζαπξφο 

λα εμειηρζεί ζε έλα ζχλζεην κνληέιν νληνινγίαο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο OWL. 

 

ε εζληθφ επίπεδν, κεξηθέο κειέηεο αλαθέξνληαη ζηηο Οληνινγίεο θαη ζηηο Φεθηαθέο 

Βηβιηνζήθεο θαη φρη ζηηο Οληνινγίεο θαη ζηνπο Θεζαπξνχο. Πεξηζζφηεξν 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε εκαζηνινγηθή Οινθιήξσζε Γεδνκέλσλ
9
, ηε 

Γηαρείξηζε νληνινγηψλ κε κειέηε θαη εκβάζπλζε ζηα βαζηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ηελ 

παξνπζίαζε πθηζηακέλσλ νληνινγηψλ
10

 θαη ηελ Οληνινγία ζηηο Φεθηαθέο 

Βηβιηνζήθεο
11

. 

 

ηελ εηζήγεζε απηή επηρεηξείηαη ε κεηαηξνπή ελφο Βηβιηνζεθνλνκηθνχ Θεζαπξνχ ζε 

Οληνινγία κε ηε βνήζεηα ελφο ζπληάθηε νληνινγηψλ (ontology editor), ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε εθ ηνπ κεδελφο ζχληαμε ηεο νληνινγίαο ζηε γιψζζα πεξηγξαθήο 

νληνινγηψλ OWL. 

 

2.2 Μεηαηποπή ενόρ θηζαςπού ζε ονηολογία – Πποηεινόμενη  μέθοδορ 

                                                             
5 Αλησλάθεο Γεκήηξεο, θ ά. 2006 
6 Fischer Dietrich H...,1998 
7
 http://www.slideshare.net/tag/corrib 

8
 Lauser Boris.  

9
 Μπνπληνχξε, Λίλα, Γεξγαηζνχιεο, Μαλφιεο. 2006 

10 Γατηάλνπ, Παλσξαία, Γεξγαηζνχιεο Μαλφιεο, 2006 
11 Αλησλάθεο Γεκήηξεο, θ ά.  2006 
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Η νξγάλσζε ησλ ζεζαπξψλ απνηειεί πξντφλ δηαλνεηηθήο εξγαζίαο εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη απνδίδνπλ ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα νξνινγία 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν φξνο.  Αληίζεηα ε νληνινγία απνηειεί 

πξντφλ απηφκαηεο επεμεξγαζίαο ησλ Η/Τ.  

 

Οη Η/Τ δελ δηαζέηνπλ «λφεζε» γηα ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ. Γηα ηε κεραληθή 

επεμεξγαζία νη φξνη θσδηθνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε κηα κεραλή λα κπνξεί 

λα ηνπο επεμεξγαζηεί θαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα, πνπ έλαο άλζξσπνο κπνξεί 

λα νδεγεζεί κέζσ  ηνπ ινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. 

 

ε έλα βηβιηνζεθνλνκηθφ ζεζαπξφ ε ελλνηνινγηθή αλάιπζε ελφο φξνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 Γ (SN) – Γηεπθξηληζηηθή εκείσζε 

 ΥΡ (USE) – Υξεζηκνπνίεζε 

 ΥΑ (UF) – Υξεζηκνπνίεζε Αληί 

 ΟΚ (ΣΣ) – Όξνο Κνξπθή 

 ΠΟ (BT) – Πιαηχηεξνο Όξνο 

 ΔΟ (ΝΣ) – Δηδηθφηεξνο Όξνο 

 Ο (RT) – ρεηηθφο Όξνο 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΗ ν νπνίνο δίλεη ηελ άπνςε απφ ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο.  

 

ε κηα νληνινγία ρξεζηκνπνηνχκε αληίζηνηρα: 

 Top Concept (φξνο / έλλνηα θνξπθή) 

 Slot / Properties (ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ) 

 Super class (ππεξθαηεγνξία) ή super concept (ππεξέλλνηα) 

 Subclass (ππνθαηεγνξία) ή sub concept (ππνέλλνηα) 

 Individual ή instance (ηχπνο, άηνκν ή ζηηγκηφηππν) 

 rdfs [Resource Description Frameworks (Πεγή Πεξηγξαθήο Πιαηζίσλ)]: 

comment (ζρφιην) 

Μηα νληνινγία αλαπαξηζηά κε ζαθή θαη απνδνηηθφ ηξφπν έλα ζεκαηηθφ ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, αλαπαξηζηά ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε πνπ ππάξρεη ζ’ απηφλ ηνλ 

ηνκέα. Σν βαζηθφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη φηη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. Μάιηζηα, ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα γίλεη απνδνηηθφηεξε, αλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

νληνινγίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κηα θαηάιιειε γιψζζα, φπσο ε OWL DL, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε ινγηθέο πεξηγξαθήο (Description Logics) θαη επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

ινγηθήο, πνπ δηέπεη ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ 

κηαο νληνινγίαο. 
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Βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο αξρέο, κηα νληνινγία κπνξεί λα πεξηέρεη έλλνηεο (αθεξεκέλεο 

ή κε), ζρέζεηο ππαγσγήο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ απηψλ, ζηηγκηφηππα ησλ ελλνηψλ θαη 

άιιεο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ζην 

ζεκείν απηφ είλαη φηη, παξέρεη ηελ ειεπζεξία γηα νξηζκφ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζεκαηηθνχ ηνκέα πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαπαξαζηαζεί. Δπηπξφζζεηα, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ειέγρσλ  

(cardinality restrictions), νη νπνίνη κέζσ κεραληζκνχ εμαγσγήο ζπκπεξαζκψλ,  

επηηξέπνπλ ηελ απηφκαηε παξνρή ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ζηηγκηφηππσλ δχν 

ελλνηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζεκαζηνινγηθή ζρέζε. Δπίζεο επηηξέπνπλ, ηνλ 

νξηζκφ κηαο έλλνηαο σο ελφηεηα (union) άιισλ ελλνηψλ, ηνλ νξηζκφ κηαο έλλνηαο σο 

αλεμάξηεηε (disjoint) απφ θάπνηα άιιε, θιπ. Όια ηα ηειεπηαία νκαδνπνηνχληαη  ζε 

έλα ζχλνιν θαλφλσλ, πνπ νλνκάδνληαη αμηψκαηα (axioms) ζηελ νληνινγία θαη 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα γηα έλα κεραληζκφ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηεο νληνινγίαο, βαζίδνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζηελ 

νπζία νη έλλνηεο είλαη ζχλνια απφ ζηηγκηφηππα (ηχπνη, ή άηνκα) πνπ ηηο νξίδνπλ. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο γηα ηελ νληνινγία δελ έρεη ηφζν ζεκαζία ην φλνκα 

θάπνηαο έλλνηάο ηεο, αιιά νη ηδηφηεηέο ηεο θαη ηα ζηηγκηφηππά ηεο. Δπνκέλσο, είλαη 

θαλεξφ πσο κέζσ ησλ ελλνηψλ, ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ, ησλ ζηηγκηφηππσλ θαη 

ησλ ηδηνηήησλ κηαο νληνινγίαο, κπνξνχλ λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα, βαζηζκέλα ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ θαη φρη ζε απιή αλαδήηεζε 

ζηελ νληνινγία κε ιέμεηο-θιεηδηά. 

Γηα λα κεηαηξέςνπκε ηνλ βηβιηνζεθνλνκηθφ ζεζαπξφ ζε νληνινγία, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ζπληάθηε νληνινγίαο (ontology editor). Οη ζπληάθηεο 

νληνινγίαο (ontology editors) ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ νληνινγηψλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπο, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ελλνηψλ θαη κεξηθνί απφ απηνχο επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε θαη ην 

«πεξηδηάβαζκά» (browsing) ηνπο.  

ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληάθηεο νληνινγίαο Protégé  ν νπνίνο 

δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ην δηαδίθηπν. Σν Protégé είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε 

ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο (domain experts), γηα λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα 

πιεξνθφξεζεο, βαζηζκέλα ζηελ νξγάλσζε ηεο εηδηθεπκέλεο γλψζεο (knowledge – 

based systems). Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ην Protégé ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηαθνξεηηθέο απνδφζεηο ησλ 

ελλνηψλ. 

ην Protégé ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ησλ κεηαμχ ησλ φξσλ ζρέζεσλ ελφο  

βηβιηνζεθνλνκηθνχ ζεζαπξνχ, κπνξνχκε λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπκε αληίζηνηρα κε 

ραξαθηεξηζκνχο κηαο νληνινγίαο σο εμήο: 
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Θηζαςπόρ  Ονηολογία  

Όξνο  Έλλνηα (concept) 

Γ rdfs: comment (rdfs:ζρφιην) 

ΟΚ  Top Concept (φξνο / έλλνηα θνξπθή) 

ΥΡ / ΥΑ Slot/Properties (ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ) 

ΠΟ Super class (subsumption relations) 

ΔΟ Subclass (subsumption relations) 

Ο  Individuals (ζηηγκηφηππα) 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Με ηνλ φξν έλλνηα (concept) λνείηαη έλα ή ζχλνιν αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κηα 

αθεξεκέλε έλλνηα π.ρ. ε δηαζθέδαζε. Απηφ ηζρχεη θαη ζην ζεζαπξφ θαη ζηελ 

νληνινγία θαη απνδίδεηαη κε έλαλ φξν ή έλα ιήκκα.   

 

Η Top Concept (φξνο ή έλλνηα θνξπθή), απνηειεί ηνλ φξν πνπ εθθξάδεη ηελ 

γεληθφηεξε θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθεη ε έλλνηα πνπ αλαιχεηαη ζηελ νληνινγία θαη 

αληηζηνηρεί ζηνλ ΟΚ ελφο ζεζαπξνχ. 

 

ην rdf:comment θαηαρσξείηαη ζρφιην κε ην νπνίν, ζηελ αληίζηνηρε ζέζε 

επεμεγνχληαη, ν φξνο, νη θαηεγνξίεο ή νη ππνθαηεγνξίεο, νη ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ θαη 

ησλ ζηηγκηφηππσλ.  ην ζεζαπξφ ε εξγαζία απηή γίλεηαη κε ηε δηεπθξηληζηηθή 

ζεκείσζε (Γ) θαη ηνλ πξνζδηνξηζηή. 

Σα slot είλαη νη ηδηφηεηεο ησλ ελλνηψλ. ηε ζέζε απηή γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο  

ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ελλνηψλ κηαο νληνινγίαο, πέξα απφ ηελ 

θαζνξηζκέλε ζρέζε ππαγσγήο. ην ζεζαπξφ ε ιεηηνπξγία απηή αληηκεησπίδεηαη κε ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ φξνπ σο πξνηηκψκελνο, κε ηελ παξαπνκπή (ΥΑ) ζηνλ κε 

πξνηηκψκελν θαη αληίζηξνθα απφ ηνλ κε πξνηηκψκελν ζηνλ πξνηηκψκελν κε ηελ 

παξαπνκπή ΥΡ. 

Μηα ηαμηλνκία (taxonomy) νξίδεηαη απφ ζρέζεηο ηχπνπ ππαγσγήο ή ηαμηλνκηθέο 

(inclusion or subsumption relations ), νη νπνίεο νξίδνπλ ππέξ (Super class: 

subsumption relations) θαη ππφ (Subclass: subsumption relations) ηεξαξρηθέο έλλνηεο  

πνπ έρνπλ άιιεο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο. ην ζεζαπξφ νη ζρέζεηο απηέο δίλνληαη γηα 

ηνπο επξχηεξνπο φξνπο σο ΠΟ (Πιαηχηεξνη φξνη) θαη γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ηνπ φξνπ ζε επηκέξνπο κε ηνπο ΔΟ (εηδηθνί φξνη). 

Σα ζηηγκηφηππα ή νη πξαγκαηψζεηο (individuals) εθθξάδνπλ κηα έλλνηα, πνπ 

πεξηέρεηαη ζε κηα νληνινγία θαη είλαη ηειηθά έλα ζχλνιν απφ ζηηγκηφηππα πνπ 

κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη απνηεινχλ ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο (Ο) ελφο πεξηγξαθέα ζε έλα ζεζαπξφ. 

 

2.3 Παπαδείγμαηα μεηαζσημαηιζμού λημμάηυν θηζαςπού ζε ονηολογία 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηελ πξάμε, επηιέρηεθε ν φξνο «Δθπαίδεπζε θαη 

πνιηηηζκφο» (Education and culture) απφ ηελ αιθαβεηηθή ιίζηα ηνπ Θεζαπξνχ ηεο 

Unesco κε δηεπθξηληζηηθή ζεκείσζε, κε πιαηχηεξνπο, εηδηθνχο θαη ζρεηηθνχο φξνπο, 
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φπνπ ε πξψηε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή “rdfs:comment”, νη ΠΟ θαη ΔΟ σο Super 

class θαη Sub class αληίζηνηρα θαη νη Ο σο “Individuals”. Να ζεκεησζεί φηη νη φξνη 

κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη ζε δχν γιψζζεο, φπσο ζην παξάδεηγκα πνπ εκθαλίδεηαη 

ζε Διιεληθά θαη Αγγιηθά.  

ηε κεηαθνξά φξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεζαπξφ παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αξθεηέο θνξέο ηνπ ίδηνπ φξνπ ζε πεδίν θαη ππνπεδίν (class and 

subclass). Όκσο, ζηελ νληνινγία δελ είλαη δπλαηφλ δχν πεδία πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ζρέζε ηεξαξρίαο θαη εκπεξηέρνπλ ινγηθέο έλλνηεο λα απνδίδνληαη κε ηνλ ίδην 

φξν. Αιιά θαη ζ’ έλα ζεζαπξφ νη φξνη πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κνλνζεκαληφηεηα. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα επηιέρηεθε επεηδή δελ παξνπζηάδεη ην 

πξφβιεκα απηφ, έηζη ψζηε  λα έρνπκε κηα πιήξε κεηαθνξά φξνπ ζεζαπξνχ ζε 

νληνινγία. Σν Protégé δέρεηαη ηα link ηνπ ζεζαπξνχ θαη καο παξαπέκπεη ζηνπο ΠΟ ή 

ΔΟ ηνπ φξνπ. 

 

 

Εικόνα 1 

ηελ εηθφλα 1 μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά παξαηεξνχκε ηνπο φξνπο “Education and 

Culture” θαη “InterculturalEducation”, κε ηνπο Πιαηχηεξνπο (ΠΟ) (Super Class) θαη 

Δηδηθνχο (ΔΟ) (Sub class) φξνπο ζηνπο νπνίνπο αλαιχνληαη. ηα δεμηά παξνπζηάδεηαη 

ε Γηεπθξηληζηηθή εκείσζε Γ (SN) ή rdfs:comment γηα ην ιήκκα “Education and 

Culture”. Κάησ θαη δεμηά παξνπζηάδεηαη ε ηδηφηεηα (Property) “See Also”, ε νπνία 

δελ αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ παξαπνκπή «Βιέπε επίζεο» κηαο ζεκαηηθήο επηθεθαιίδαο, 

αιιά καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο ππεξζπλδέζκνπο (links) 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ηνπ ζεζαπξνχ. ηελ παξαπάλσ νληνινγία ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα νξηζηεί ε “Έλλνηα Κνξπθή” (Top Concept), δειαδή ν φξνο θνξπθήο (ΟΚ) 

ή ε ηεξαξρία πνπ αλήθεη ν φξνο.   
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Εικόνα 2 

ηελ εηθφλα 2 παξνπζηάδνληαη νη ρεηηθνί Όξνη [Ο (RT) ή Individuals], νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζην ιήκκα “Education and Culture”. ηελ παξνπζίαζε ηεο ηεξαξρηθήο 

δνκήο εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ Individuals πνπ αλήθνπλ ζηνλ φξν. Γηα παξάδεηγκα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα δίπια ζην ιήκκα “Education and Culture” θαη 

“InterculturalEducation” κέζα ζε παξέλζεζε εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο 3 θαη 9 

αληίζηνηρα, γηαηί ηφζα είλαη ηα Individuals πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ιήκκαηα. 

 

 

Εικόνα 3 

ηελ εηθφλα 3 αλαιχεηαη ε εληνιή παξαπνκπήο απφ πξνηηκψκελν φξν ζε κε 

πξνηηκψκελν κε ηελ εληνιή ΥΑ (UF) πνπ ζηελ νληνινγία απνηειεί Property γηα ην 

ιήκκα “InterculturalEducation”. 
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Εικόνα 4 

ηελ εηθφλα 4 παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ΠΟ (ΒΣ) ή Super class 

ηνπ ιήκκαηνο “Education and Culture”, αιιά επηπιένλ θάησ δεμηά παξνπζηάδεηαη θαη 

ν κε πξνηηκψκελνο φξνο κε ηελ παξαπνκπή ΥΑ (UF), πνπ ζηελ νληνινγία είλαη  

Property ηνπ ΠΟ ή Supper Concept “InterculturalEducation”, φπνπ ην ζχκβνιφ ηνπ 

εκθαλίδεηαη κέζα ζε παξέλζεζε.  

 

3. Σσόλια 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν φξνο ηνπ ζεζαπξνχ κεηαηξάπεθε ζε νληνινγία, ρσξίο 

λα ραζνχλ πιεξνθνξίεο θαη φιε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζαπξνχ κεηαθέξζεθε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νληνινγίαο.   

 

Ο ζεζαπξφο βνεζάεη ηελ νληνινγία ζην ζαθή νξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο,  θαζνξίδεη ηε 

κνλνζεκαληφηεηα ησλ φξσλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ 

πνπ εκπινπηίδνπλ κηα νληνινγία θαη θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηελ αλάιπζε ηεο 

ηεξαξρίαο ηεο νληνινγίαο.   

 

Η νληνινγία εληζρχεη ηε ρξήζε ησλ ζεζαπξψλ νη νπνίνη παξέρνπλ κφλν ζρέζεηο 

ελλνηψλ. Απφ έλα ζεζαπξφ δελ κπνξεί λα εμαρζεί γλψζε, ελψ κε ηε ρξήζε  γισζζψλ 

νληνινγηψλ φπσο ε OWL DL, κέζσ κεραληζκψλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, 

επηηξέπεηαη ε δηακφξθσζε άπνςεο θαη γλψζεο
12

.  

 

Η δεκηνπξγία πνιπζεκαηηθψλ ζεζαπξψλ ζα δηεπθφιπλε ηελ εμ αξρήο ζεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία θαη ηε 

                                                             
12 Lauser Boris.  
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ζεκαηηθή ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν πιεξνθνξηψλ θαη ζα δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο.   
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