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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

 Δηζαγσγή
 Η Υξήζε ησλ Θεζαπξώλ ζε Οληνινγίεο
 Οληνινγίεο θαη επηζηήκε ηεο πιεξνθόξεζεο (βηβιηνζήθεο)
 Μεηαηξνπή ελόο ζεζαπξνύ ζε νληνινγία - Πξνηεηλόκελε κέζνδνο
 Παξαδείγκαηα κεηαζρεκαηηζκνύ ιεκκάησλ ζεζαπξνύ ζε νληνινγία

 ρόιηα

ΔΙΑΓΩΓΗ
 Θεζαπξόο: Η απόδνζε ησλ όξσλ επξεηεξίαζεο κε ηξόπν κνλαδηθό ρξεζηκνπνηώληαο
γιώζζα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ, ε νπνία δηαρξνληθά είρε ηε κνξθή
ηαμηλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, δνκεκέλνπ θαηαιόγνπ θαη πξόζθαηα, δνκεκέλνπ
ζεζαπξνύ.
 Οληνινγία είλαη ν πξνζδηνξηζκόο κηαο αληίιεςεο κε ηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγίαο, κε ηελ
νπνία ν άλζξσπνο απνθηά γλώζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κε παξέκβαζε ηνπ ινγηθνύ.
Δίλαη έλα κέζν αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο.
‘An ontology is a specification of a conceptualization’ (Gruber)
 Η δηάζπαζε ησλ ζεζαπξώλ ζε επηζηεκνληθά πεδία δελ δηεπθόιπλε ηνπο επηζηήκνλεο
ζηελ εμαληιεηηθή αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Απηό νθείιεηαη ζηε κε ηαύηηζε ησλ
όξσλ ή ηεο ελλνηνινγηθήο ηνπο αλάιπζεο ή ηεο έληαμήο ηνπο ζε ηεξαξρίεο. Η δπζθνιία
απηή πξνβιεκάηηζε ηνπο επηζηήκνλεο, θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη
πξνζπάζεζαλ λα αλαπηύμνπλ απηόκαηεο κεζόδνπο ζεκαηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ
πιεξνθνξηώλ κε ηελ αλάπηπμε νληνινγηώλ.

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
 Η ζάξσζε ηνπ ζεζαπξνύ θαηά

ηελ αλαδήηεζε επηηξέπεη ζηνλ
εξεπλεηή λα ξπζκίδεη ην επίπεδν
αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ από
γεληθέο ζε εηδηθέο πιεξνθνξίεο
θαη ην αληίζηξνθν, ξπζκίδνληαο
ην επίπεδν αλάθηεζεο πνπ
εθείλνο επηζπκεί.
 Ο ζεζαπξόο ζπκβάιιεη ζηελ

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ
πιεξνθνξηώλ ελόο
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη
ζηελ αλάθηεζε ησλ
πιεξνθνξηώλ απηώλ από ην
ρξήζηε.

 Οη νληνινγίεο βνεζάλε ζηελ

εμάπισζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ
ηζηνύ. Θα κπνξνύζε λα ιερζεί
όηη είλαη ην κέζν γηα ηε
κεηάβαζε από ηνλ παγθόζκην
ηζηό ζηε ζεκαζηνινγηθή ηνπ
έθδνζε (Semantic Web).

 Οη νληνινγίεο ζηελ

πιεξνθόξεζε,
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ από
δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα.

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΟ ΘΗΑΤΡΟΤ Ε ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ –
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ
ε έλαλ βηβιηνζεθνλνκηθό ζεζαπξό
ε ελλνηνινγηθή αλάιπζε ελόο
όξνπ πεξηιακβάλεη:
 Γ (SN) – Γηεπθξηληζηηθή
εκείσζε (Scope Note)
 ΥΡ (USE) – Υξεζηκνπνίεζε
 ΥΑ (UF) – Υξεζηκνπνίεζε Αληί
(Use For)
 ΟΚ (TT) – Όξνο Κνξπθή (Top
Term)
 ΠΟ (BT) – Πιαηύηεξνο Όξνο
(Broader Term)
 ΔΟ (NT) – Δηδηθόηεξνο Όξνο
(Narrow Term)
 Ο (RT) – ρεηηθόο Όξνο
(Related Term)
 ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΗ ν νπνίνο
δίλεη ηελ άπνςε από ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο.

ε κηα νληνινγία ρξεζηκνπνηνύκε
αληίζηνηρα:
 Top Concept (όξνο / έλλνηα
θνξπθή)
 Slot / Properties (ηδηόηεηεο ησλ
ελλνηώλ)
 Super class (ππεξθαηεγνξία) ή
super concept (ππεξέλλνηα)
 Subclass (ππνθαηεγνξία) ή sub
concept (ππνέλλνηα)
 Individual ή instance (ηύπνο,
άηνκν ή ζηηγκηόηππν)
 rdfs [Resource Description
Frameworks (Πεγή Πεξηγξαθήο
Πιαηζίσλ)]: comment (ζρόιην)

 Γηα λα κεηαηξέςνπκε ηνλ βηβιηνζεθνλνκηθό ζεζαπξό

ζε νληνινγία, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ζπληάθηε
νληνινγίαο (ontology editor).
 Οη ζπληάθηεο νληνινγίαο (ontology editors):
1. ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ νληνινγηώλ,
2. δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
νληνινγηώλ, ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
ελλνηώλ θαη κεξηθνί από απηνύο
3.επηηξέπνπλ ηε δηεξεύλεζε θαη ην «πεξηδηάβαζκα»
(browsing) ησλ νληνινγηώλ.
 ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληάθηεο
νληνινγίαο Protégé, ν νπνίνο δηαηίζεηαη ειεύζεξα από
ην δηαδίθηπν.

ην Protégé ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ κεηαμύ ησλ όξσλ ζρέζεσλ ελόο
βηβιηνζεθνλνκηθνύ ζεζαπξνύ, κπνξνύκε λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπκε αληίζηνηρα κε
ραξαθηεξηζκνύο κηαο νληνινγίαο σο εμήο:
ΘΗΑΤΡΟ

ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

Όρος

Concept (Έννοια)

Δ (SN) – Διεσκρινιζηική ημείωζη
(Scope Note) / ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΗ

rdfs: comment (ΠΠΠ: ζτόλιο)

ΟΚ(TT) – Όρος Κορσθή (Top Term)

Top Concept (Όρος / έννοια κορσθή)

ΥΡ (USE) – Υρηζιμοποίηζε / ΥΑ (UF) –
Υρηζιμοποίηζε Ανηί (Use For)

Slot / Properties (ιδιόηηηες ηων εννοιών)

ΠΟ (BT) – Πλαηύηερος Όρος (Broader
Term

Super class (subsumption relations) /
(Τπέρκαηηγορία ή Τπερέννοια)

ΕΟ (NT) – Ειδικόηερος Όρος (Narrow
Term

Subclass (subsumption relations) /
(Τποκαηηγορία ή Τποέννοια)

Ο (RT) – τεηικός Όρος (Related Term

Individuals (ζηιγμιόησπα)

 Concept (έλλνηα): Έλα ζύλνιν αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κηα αθεξεκέλε
έλλνηα π.ρ. ε δηαζθέδαζε.

 Top concept (όξνο ή έλλνηα θνξπθή): Δθθξάδεη ηελ γεληθόηεξε θαηεγνξία
ζηελ νπνία αλήθεη ε έλλνηα πνπ αλαιύεηαη ζηελ νληνινγία θαη αληηζηνηρεί
ζηνλ ΟΚ ελόο ζεζαπξνύ.
 rdfs:comment } Καηαρσξείηαη ζρόιην κε ην νπνίν, ζηελ αληίζηνηρε ζέζε
επεμεγνύληαη, ν όξνο, νη θαηεγνξίεο ή ππνθαηεγνξίεο, νη ηδηόηεηεο ησλ ελλνηώλ
θαη ησλ ζηηγκηόηππσλ.
 Slot (ηδηόηεηεο ησλ ελλνηώλ): Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ
κεηαμύ δύν ελλνηώλ κηαο νληνινγίαο, πέξα από ηελ θαζνξηζκέλε ζρέζε
ππαγσγήο.

 Super class: subsumption relations / Subclass: subsumption relations}
Τπέξ ή ππό ηεξαξρηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ άιιεο ζεκαζηνινγηθέο
ζρέζεηο.

 Individuals (ζηηγκηόηππα ή πξαγκαηώζεηο): Δθθξάδνπλ κηα έλλνηα
πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα νληνινγία θαη είλαη ηειηθά έλα ζύλνιν από
ζηηγκηόηππα πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 5

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 6

 Ο όξνο ηνπ ζεζαπξνύ κεηαηξάπεθε ζε νληνινγία ρσξίο λα ραζνύλ
πιεξνθνξίεο θαη όιε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζααπξνύ κεηαθέξζεθε ζηε
ιεηηνπξγθόηεηα ηεο νληνινγίαο.
 Ο ζεζαπξόο:
1. Βνεζάεη ηελ νληνινγία ζην ζαθή νξηζκό ησλ ελλνηώλ ηεο.
2. Καζνξίδεη ηε κνλνζεκαληόηεηα ησλ όξσλ.
3. πκβάιιεη ζηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ησλ ελλνηώλ πνπ εκπινπηίδνπλ
κηα νληνινγία.
4. Καζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηελ αλάιπζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο νληνινγίαο.
 Η νληνινγία εληζρύεη ηε ρξήζε ησλ ζεζαπξώλ νη νπνίνη παξέρνπλ κόλν
ζρέζεηο ελλνηώλ.

 Από ην ζεζαπξό δελ κπνξεί λα εμαρζεί γλώζε, ελώ κε ηε ρξήζε γισζζώλ
νληνινγηώλ όπσο ε OWL DL, κέζσ κεραληζκώλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ,
επηηξέπεη ηε δηακόξθσζε άπνςεο θαη γλώζεο.
 Η δεκηνπξγία πνιπζεκαηηθώλ ζεζαπξώλ ζα δηεπθόιπλε ηελ εμ αξρήο ζεκαηηθή
νξγάλσζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία
θαη ηε ζεκαηηθή ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ
ζρεηηδόκελσλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πιενθνξηώλ θαη ζα δηεπθόιπλε ηελ
αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο.

αο επραξηζηώ / Thank you

Δξσηήζεηο; / Any Questions?

