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Περίληψη 

Ο στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία και παραµετροποίηση µιας 
πύλης διενέργειας ερωτηµάτων SPARQL που να προσφέρει πληροφορίες για το πρόγραµµα 
σπουδών του τµήµατος στο σηµασιολογικό ιστό. Η πληροφορία που θα προβληθεί πρέπει 
να ακολουθεί συγκεκριµένα µορφότυπα, τις οντολογίες. Η συµµετοχή στον ιστό των 
δεδοµένων καθιστά εφικτή τη προβολή και κατανόηση των δεδοµένων από τις 
υπολογιστικές µηχανές, τα ευφυή προγράµµατα και τους ανθρώπους. Απώτερος σκοπός 
είναι η ενεργή συµµετοχή του τµήµατος στον ιστό των δεδοµένων.  

 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: SPARQL Endpoint, Semantic Web, ontology, OWL, Virtuoso Universal Server, 

SPARQL, Virtuoso Conductor, Protégé. 
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Abstract 
 

In the recent years have seen increasing amount of web information. The semantic web, can 

organize that kind of information, via ontologies. Information is represented directly to 

human and also can be understandable via machines. The gates for semantic information 

retrieval, are sophisticated software server named as SPARQL Endpoint. Via SPARQL 

Endpoint, we can request any kind of information provided by giving a SPARQL query. 

This structural information, can recombined with other ontologies and can provide new 

data. This can be done apparently by software agents. So Endpoints have a serious role in 

the new web of data. In this project thesis, we are configuring Openlink Virtuoso SPARQL 

Endpoint, for passing our ontology of MSc Web Intelligence to Semantic Web. Combined 

with open data, we can publish our ontology via ontology mapping to the LOD cloud. Our 

sector, education has a lot of benefits from open linked data, such as having universal 

ranking etc. Our ontology has been published in a variety of formats and has been reused 

with varying degrees of success. However, the methods and techniques of the semantic web 

could significantly enhance the value and utility of open data.   

 
 
Keywords: SPARQL Endpoint, Semantic Web, ontology, OWL, Virtuoso Universal Server, 

SPARQL, Virtuoso Conductor, Protégé. 
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Εισαγωγή 

1.1 Ιστός Δεδοµένων - Web of Data  

Η ραγδαία εξέλιξη του παγκόσµιου ιστού εγγράφων, οδήγησε τον ιστό στο επόµενο στάδιο, 

τον ιστό των δεδοµένων µε σκοπό την µηχανογνώσιµη µορφή του [1] [4]. Η κατανάλωση της 

πληροφορίας πλέον µπορεί να ερµηνευτεί και από ευφυή λογισµικά, πέραν των ανθρώπων. Η 

δυνατότητα αυτή, προσδίδει νέες τεχνολογικές προκλήσεις στον ιστό δεδοµένων. Η 

διασύνδεση των δεδοµένων µεταξύ τους γίνεται βάσει κανόνων που επιφέρει ο  

σηµασιολογικός ιστός.  

 Τα δεδοµένα, πλέον, υφίστανται µε µια διαφορετική µορφή απο τα παραδοσιακά έγγραφα, 

τις οντολογίες. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει στα δεδοµένα ή και να συνδυαστεί µε συναφή 

δεδοµένα [2] [6]. Μια νέα κατηγορία λογισµικού, οι πύλες διενέργειας ερωτηµάτων είναι 

υπεύθυνες για την ανάλυση και εκτέλεση των αναζητήσεων, µέσω κατάλληλα 

προτυποποιηµένων ερωτηµάτων SPARQL [2]. 

Σκοπός της διπλωµατικής είναι η παρουσίαση των δεδοµένων, για την περιγραφή του 

προγράµµατος σπουδών, σε µηχαναγνώσιµη µορφή στον ιστό δεδοµένων. 
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1.2 Πύλη διενέργειας ερωτηµάτων – SPARQL Endpoint 

Πρόκειται για µια υπηρεσία που έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών σε κάθε επερώτηση 

που δέχεται απο τον χρήστη ή λογισµικό στη γλώσσα ερωτηµάτων SPARQL [3] [4]. Οι πύλες 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την βασική ιδέα του σηµασιολογικού ιστού. 

Υπάρχουν και αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε το λόγο ύπαρξη ενός SPARQL Endpoint, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασµα: 

 

  “Ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός Εndpoint, όταν τα ερωτήµατα που δέχεται ένα Εndpoint είναι 

περίπλοκα και µπορούν να διαρκέσουν αρκετά δευτερόλεπτα, και πολλές φορές, µπορούν να 

αποτύχουν, δίνοντας την εντύπωση ενός πρώιµου λογισµικού σε παραγωγή; Eπίσης λόγω του 

φόρτου σε τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να υπάρχει και µη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας ” [7].  

 

Η απάντηση δεν µπορεί να είναι άλλη παρά ο ορισµός των διασυνδεδεµένων δεδοµένων και  

ανοικτών διασυνδεδεµένων δεδοµένων. Η ουσία βρίσκεται στη δηµιουργία του ιστού 

δεδοµένων [5][6]. 

Άλλη εκδοχή προσπαθεί να υποβαθµίσει την πύλη διενέργειας ερωτηµάτων µε την 

αντικατάσταση απο RESTful API για ανοικτά δεδοµένα [8]. 

Η πύλη διενέργειας ερωτηµάτων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης σηµασιολογικού 

ιστού και SPARQL. Κύριος εκπρόσωπος στο τοµέα είναι το λογισµικό Virtuoso Universal 

Server (middleware), που αποτελεί µια υπερ-υπηρεσία σε συνδυασµό πολλών διαφορετικών 

υπηρεσιών [9] [10] [11]. 

 

1.2.1 Συνεισφορά 

Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία κατάλληλης 

οντολογίας για την περιγραφή του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, τη δηµιουργία 

πύλης διενέργειας ερωτηµάτων και προβολή της οντολογίας διαµέσου αυτής. 

Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται ως εξής: 

 

1. Μελετήσαµε κατάλληλες οντολογίες 

2. Αναπτύξαµε την κατάλληλη οντολογία για το Π.Μ.Σ 

3. Υλοποιήσαµε τη δηµιουργία και παραµετροποίηση του SPARQL Endpoint 

4. Αναπτύξαµε µια web εφαρµογή για τον έλεγχο 
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1.3 Οργάνωση κειµένου 

Η δοµή της εργασίας αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια. Στα πρώτα κεφάλαια παρέχονται 

βασικές προαπαιτούµενες γνώσεις και εν συνεχεία δίνεται η ολοκληρωµένη εικόνα του 

έργου. Πέρα από την εισαγωγή στο κεφάλαιο 1, γίνεται αναφορά στη µεθοδολογία σχεδίασης 

της οντολογίας και της πύλης διενέργειας ερωτηµάτων στο κεφάλαιο 2.  

Στο κεφάλαιο 3, γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια του σηµασιολογικού ιστού (Semantic 

Web) και στις δυνατότητες των νέων χαρακτηριστικών του. Η βασική δοµική πληροφορία 

του σηµασιολογικού ιστού είναι η οντολογία [1], που περιγράφεται λεπτοµερώς στο 

κεφάλαιο 4. Δίνεται η ολοκληρωµένη οντολογία του τµήµατος µηχανικών πληροφορικής του 

µεταπτυχιακού. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη SPARQL, τη γλώσσα  

ερωτηµάτων του σηµασιολογικού ιστού[3]. Η υπηρεσία παροχής τέτοιου είδους πληροφορίας 

υλοποιείται από το λογισµικό διενέργειας ερωτηµάτων SPARQL Endpoint. Ακολουθεί το 

κεφάλαιο 6 των τεχνικών λεπτοµερειών, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα λογισµικά 

που υιοθετήθηκαν, παραµετροποιήθηκαν και συνεργάστηκαν ώστε να περατωθεί ο σκοπός 

της εργασίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο 7, δίνεται η σύνοψη και οι µελλοντικές επεκτάσεις που 

θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στο πεδίο αυτό.  
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2   

Μεθοδολογία Σχεδίασης 

2.1 Πύλες διενέργειας ερωτηµάτων 

Το λογισµικό διενέργειας ερωτηµάτων, υλοποιεί µια υπηρεσία παροχής δεδοµένων. Η 

υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία ερωτηµάτων SPARQL [3].  

Η αρχιτεκτονική που έχουµε επιλέξει για την διεκπεραίωση της διπλωµατικής είναι η 

κεντρικοποιηµένη αρχιτεκτονική της υπηρεσίας, παρόµοια µε µια κεντρική πύλη. 

Η παροχή των RDF µεταδεδοµένων [1] και η αποθήκευσή τους γίνεται κεντρικά σε ένα 

µοναδικό RDF αποθετήριο (RDF repository). 

Η αρχιτεκτονική αυτή θα απλουστεύσει τη διαδικασία αναζήτησης καθώς θα εξασφαλίζει 

µοναδικό σηµείο διενέργειας ερωτηµάτων. Το κεντρικό αυτό RDF αποθετήριο θα είναι 

προσβάσιµο για την παροχή προηγµένων υπηρεσιών τόσο από το εσωτερικό υποδίκτυο της 

σχολής όσο και από τα επιµέρους εξωτερικά Endpoints µέσω της κεντρικής πύλης (εικόνα 1).  
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    Εικόνα 1: Kεντρικοποιηµένη Aρχιτεκτονική  

 

Τα λογισµικά που διερευνήθηκαν για τη δηµιουργία της πύλης είναι τα εξής:  

 

• Virtuoso Universal Server 

Είναι ένα εµπορικό προϊόν που περιλαµβάνει όλες τι λειτουργίες που θα χρησιµοποιήσουµε 

στην εργασία µας [9].  

 

• Virtuoso open-source edition 

Είναι η έκδοση Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα ( ΕΛ/ΛΑΚ ) του 

Virtuoso universal server, στερείται ορισµένων προηγµένων λειτουργιών όπως διασύνδεση 

εικονικών ΒΔ [12] [13]. 

 

• WSO2 Data Services  Server 

Αποτελεί έργο ΕΛ/ΛΑΚ, και µπορεί να λειτουργήσει ως υπηρεσία παροχής πληροφοριών. 

Μπορεί να συνδυάσει αρκετές πηγές για την εξαγωγή πληροφορίας [14]. 

 

• TopBraid Live 

Πρόκειται για εµπορικό προϊον SPARQL Endpoint. Είναι προσανατολισµένο στο 

σηµασιολογικό οικοσύστηµα [15]. 

 

• Logging/Authenticating SPARQL client and server 

Πρόκειται για ΕΛ/ΛΑΚ, µε τη πρόσθετη δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών [16].
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Υπάρχει πληθώρα SPARQL Endpoints παγκοσµίως και η διαθεσιµότητα αυτών είναι ζωτικής 

σηµασίας [17].  

Επιλέξαµε το Virtuoso open-source edition, γιατί είναι ένα λογισµικό που υλοποιεί πολλές 

λειτουργίες πέραν του Endpoint όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 [12] [13]. 

  

2.2 Μεθοδολογία Σχεδίασης Οντολογιών 

Μια οντολογία είναι ένα λεξικό όρων που διατυπώνονται µε µια τυπική σύνταξη και µε τους 

γενικά αποδεκτούς ορισµούς τους [18]. Στόχος είναι η παραγωγή ενός λεξικολογικού ή 

ταξινοµικού πλαισίου αναπαράστασης της γνώσης ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από 

κοινού από τις διαφορετικές κοινότητες πληροφορικών συστηµάτων [19] [20].   

Η δηµοφιλέστερη µεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών, θα πρέπει να ακολουθεί τα βασικά 

βήµατα [61]:  

 

• προσδιορισµός του σκοπού της οντολογίας 

• κατασκευή της οντολογίας  

• αξιολόγηση της οντολογίας    

• τεκµηρίωση της οντολογίας 

 

Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για τη δηµιουργία της οντολογίας είναι [2] [21] [22] [23] 

[24] [25]: 

 

• προσδιορισµός του σκοπού της οντολογίας 

• ανίχνευση και δηµιουργία κλάσεων  

• ιεραρχία των κλάσεων 

• συσχετίσεις σχέσεων κλάσεων της οντολογίας 

• ιδιότητες κλάσεων 

• αξιώµατα οντολογίας 

• στιγµιότυπα οντολογίας  

• ελέγχος ορθότητας οντολογίας 

• αξιολόγηση της οντολογίας    
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Οι πιο γνωστές µεθοδολογίες για τη δηµιουργία οντολογιών είναι: 

  

• Methontology [26] 

• On-To-Knowledge [27] 

• KBSI IDEF5 [28] 

 

Υπάρχουν και άλλες µεθοδολογίες που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τα εργαλεία 

συγγραφής όπως WebODE [29], Chimera [30], protégé [21] και Cognitum Fluent Editor. 

Για τη συγγραφή χρησιµοποιήθηκε η άνωθεν µεθοδολογία protégé, µε το εργαλείο protégé 

[21].   
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3   

Σηµασιολογικός Ιστός  

Πατέρας του σηµασιολογικού ιστού φέρεται να είναι ο Σερ Τίµοθι Τζον Μπέρνερς Λι 

(Sir Timothy John Berners-Lee), που είναι ταυτόχρονα και πατέρας του παγκόσµιου ιστού [1] 

[31]. Εντούτοις, αναφορές σχετικές µε τη σηµασιολογική γνώση έγιναν δεκαετίες πριν, στη 

δεκαετία του ’60, όπου τέθηκαν οι βασικές αρχές για τη δόµηση της πληροφορίας σε 

σηµασιολογική γνώση [32] [33].  

Ο δηµιουργός οραµατίστηκε το σηµασιολογικό ιστό ως [31]: 

 

“Έχω ένα όνειρο. Αυτό είναι να φτάσουµε στο επίπεδο όπου οι υπολογιστές να είναι ικανοί να 

αναλύουν όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Διαδίκτυο… µε απώτερο σκοπό: Οι 

καθηµερινές µας ασχολίες που έχουν να κάνουν π.χ. µε την επικοινωνία, το εµπόριο, την 

γραφειοκρατία, να τις διαχειρίζονται οι µηχανές µεταξύ τους δίνοντας στον άνθρωπο 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο”  
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3.1 Σηµασιολογικός Ιστός -  Semantic Web 

Ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί την εξέλιξη του παγκόσµιου ιστού που γνωρίζαµε µέχρι  

σήµερα (Web 2.0). Η εξέλιξη υιοθετεί τη νέα οπτική που µπορεί να µας δώσει ο παγκόσµιος 

ιστός, η πληροφορία να είναι σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, δηλαδή κατανοητή και για τις 

µηχανές [34].  

Πρόκειται να αποτελέσει µια οικουµενική βάση δεδοµένων, όπου όλα τα στοιχεία θα 

συσχετίζονται µεταξύ τους. Στα επόµενα χρόνια, αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο στη 

σύγχρονη κοινωνία και να αποτελέσει κοµµάτι αυτής.  

Η χρησιµοποίηση της υπάρχουσας γνώσης µαζί µε νέα χαρακτηριστικά έχει χαρακτηρίσει τα 

δοµικά στοιχεία του σηµασιολογικού ιστού, τις οντολογίες. Η οντολογία ενθυλακώνει την 

απαραίτητη γνώση µε µεταδεδοµένα (metadata), για τη παροχή γνωσιακής µηχαναγνώσιµης 

πληροφορίας [1] [2]. Αναλυτικότερα για τις οντολογίες στο επόµενο κεφάλαιο 4.   

Η οντολογία συνδέεται µε άλλες οντολογίες και δηµιουργεί τα διασυνδεδεµένα δεδοµένα, 

περιγράφοντας τη γνώση που υπάρχει. Παραλληλίζοντας θα λέγαµε ότι δηµιουργείται µια 

οικουµενική βάση δεδοµένων της υπάρχουσας γνώσης. Η δοµή των ανοικτών 

διασυνδεδεµένων δεδοµένων (Linked Open Data) στον ωκεανό της σύγχρονης γνώσης, 

φαντάζει περίπλοκη [2] [7]. 

 

Δίνεται µια άλλη εκδοχή της επίνοιας του σηµασιολογικού ιστού: 

“Σηµασιολογικός Ιστός είναι ένα σύνολο προτύπων που µετατρέπει το web σε µια µεγάλη 

βάση δεδοµένων” [35]. 

Η τεχνολογία του σηµασιολογικού ιστού βασίζεται σε συνδυασµό των ήδη υπαρχουσών 

τεχνολογιών (URI, XML) µε νέες έννοιες όπως RDF, RDFS, OWL, OWL 2 [1] [2] [5]. 

   

 
            Εικόνα 2. Η διαστρωµάτωση του Σηµασιολογικού Ιστού   Tim Berners-Lee 
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Για το επίπεδο των οντολογιών, η διαστρωµάτωση του Σηµασιολογικού Ιστού προβλέπει την 

ύπαρξη γλωσσών για οντολογίες (ontologies), για κανόνες (rules) και για ερωτήµατα 

SPARQL [1], όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2. 

 

Οι τοµείς που εµφανίζονται συχνότερα στην τωρινή εκδοχή του σηµασιολογικού ιστού είναι 

αυτοί της παιδείας, της υγείας και της οικονοµίας. Στη παιδεία, προστιθέµενη αξία είναι η 

διαδικασία της διευρευνητικής µάθησης και η ανάκτηση έγκυρης πληροφορίας.  

Στο τοµέα της υγείας, που ίσως είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος τοµέας του 

σηµασιολογικού ιστου – γίνεται µεγάλη προσπάθεια διασύνδεσης ιατρικών εννοιών και 

συσχέτιση τους, σε µια τεράστια ιατρική βάση δεδοµένων µε αλλήλενδετες ιατρικές 

πληροφορίες, τις οντολογίες. 

 

Τα µεταδεδοµένα, είναι τα δεδοµένα για τα δεδοµένα. Αποτελούν µια δοµηµένη µέθοδο 

περιγραφής πόρων (resources) και συνδυάζεται µε τα δεδοµένα. Γενικολογώντας θα λέγαµε 

ότι πρόκειται για δοµηµένα δεδοµένα που περιγράφουν απτές έννοιες, όπως χαρακτηριστικά 

αντικειµένων και σχέσεις µεταξύ αντικειµένων. Αλλάζοντας την οπτική θα λέγαµε ότι 

αποτελούν τον συσχετιστή µεταξύ πόρων περιεχοµένων και της σηµασίας των περιεχοµένων 

[1] [2]. Ο όρος µεταδεδοµένα απoδίδεται στον Philip R. Bagley [36]. 

Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τα µεταδεδοµένα σε 2 µεγάλες κατηγορίες στα 

περιγραφικά (descriptive metadata) και τα δοµικά (structural metadata). Τα δοµικά 

µεταδεδοµένα περιγράφουν το τρόπο της οργάνωσης των συστατικών µερών της 

πληροφορίας. Τα περιγραφικά από την άλλη, µας τροφοδοτούν µε πληροφορίες σχετικές µε 

την αναζήτηση, σε κατανοητό επίπεδο πιο κοντά στον άνθρωπο [37]. 

Στον παγκόσµιο ιστό τα µεταδεδοµένα αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφορίας, και 

συναντώνται ως µετα-ετικέτες (meta tags) στις ιστοσελίδες. Στις αρχές των µηχανών 

αναζήτησης, αποτελούσε κύρια πηγή πληροφορίας και κατηγοριοποίησης [38]. Τα τελευταία 

δε χρόνια, δεν αποτελεί την κύρια πηγή, αλλά συνεισφέρει µε κάποιο τρόπο [39]. Ακόµη πιο 

πρόσφατα µε την εξέλιξη του σηµασιολογικού ιστού τα meta tags, µας δίνουν τις 

πληροφορίες πόρων για τα µεταδεδοµένα [1] [90]. 

 

Η υιοθέτηση των µεταδεδοµένων, έχει δηµιουργήσει διάφορα πρότυπα προς υιοθέτηση µε 

σηµαντικότερα τα Dublin core [40] [41] και ACR2 (Anglo-American Cataloging Rules) [42], 

GILS (Government Information Locator Service) [43], EAD, IMS, AGLS. 

Επικρατέστερο πρότυπο είναι το Dublin core, όπου περιγράφεται το σύνολο στοιχείων 

περιγραφής και ορισµού (elements) για τα µεταδεδοµένα, αποτελείται απο δεκαπέντε (15) 

περιγραφές (έκδοση dc1.1) ενδεικτικά αναφέρουµε τα Τίτλος, Συγγραφέας, Θέµα, Κωδικός 

Πόρου, Πηγή, Δικαιώµατα Χρήσης [41]. 
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Η πρόταση της W3C για τα µεταδεδοµένα στην HTML, RDFa αναγνωρίζει το πρότυπο 

Dublin core [90]. 

 

 

3.2 Διασυνδεδεµένα Δεδοµένα – Linked Data 

Ο όρος διασυνδεδεµένα δεδοµένα, έχει ορισθεί από το δηµιουργό του σηµασιολογικού ιστού. 

Αναφέρεται ως ένα σύνολο πρακτικών για τη δηµοσίευση και σύνδεση δοµηµένων 

δεδοµένων στον σηµασιολογικό ιστό. Απώτερος σκοπός των πρακτικών αυτών, είναι η 

µετεξέλιξη του παραδοσιακού ιστού εγγράφων σε ένα ιστό δεδοµένων, όπου κάθε δεδοµένο 

θα έχει κάποια σχέση σύνδεσης µε κάποιο άλλο δεδοµένο, έγγραφο ή οντότητα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση και µόνο, η ήδη υπάρχουσα τεχνολογία του παραδοσιακού ιστού (XML, URI) µε 

την ήδη χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική [1] [6]. 

Ο ιστός δεδοµένων υποδηλώνει την ύπαρξη συνδέσµων για κάθε διακριτή οντότητα 

δεδοµένων, σχηµατίζοντας ένα τεράστιο γράφο. Αυτό επιτρέπει τη πλοήγηση του χρήστη σε 

σύνολα δεδοµένων µε συνάφεια, επίσης καθιστά δυνατή την ανακάλυψη και αναζήτηση 

πληροφοριών και δεδοµένων από ειδικό λογισµικό, όπως ευφυείς πράκτορες [44] [45].  

Οι βασικοί κανόνες για τα διασυνδεδεµένα δεδοµένα τέθηκαν από τον Tim Berners-Lee και 

είναι οι ακόλουθοι [6] [46]: 

 

1. Χρησιµοποίηση URIs (ή IRIs) για τον προσδιορισµό οντοτήτων 

2. Να είναι προσβάσιµα τα URIs µέσω HTTP, ώστε να είναι προσπελάσιµα από 

ανθρώπους ή λογισµικό πρακτόρων 

3. Χρησιµοποίηση προτύπων (RDF, RDF/XML, SPARQL) για κάθε οντότητα που 

συµµετέχει µέσω URIs 

4. Ορισµός συνδέσµων σε άλλα συναφή URIs, ώστε να γίνει ανακάλυψη νέων σχετικών 

οντοτήτων 

 

 

3.2.1 Ανοικτά διασυνδεδεµένα Δεδοµένα – Linked Open Data 

Η επιτυχία των διασυνδεδεµένων δεδοµένων επέφερε µια νέα εποχή, αυτή των ανοικτών 

διασυνδεδεµένων δεδοµένων – Linked Open Data (LOD) [6] [46]. Ο δηµιουργός και πάλι 

έθεσε τους κανόνες για τον προσδιορισµό των LOD το 2010 [6]. Συµβολικά υπάρχουν 5 

διαφορετικά επίπεδα (αστέρια) που µπορεί να διαβαθµιστεί η πληροφορία ως LOD. 
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Ακολουθούν τα 5 επίπεδα για να χαρακτηριστεί το LOD: 

 

1. Διαθέστε τα δεδοµένα σας στο Web, σε οποιαδήποτε µορφή, µε ανοικτή άδεια (open 
licence) 

 
2. Διαθέστε τα δεδοµένα σας σε δοµηµένη µορφή/µηχανογνώσιµη, έστω και µε κλειστό 

πρότυπο  
 

3. Χρησιµοποιήστε ανοικτά µορφότυπα ( π.χ. cvs ) 
 

4. Χρησιµοποιήστε HTTP URIs, για να µπορούν οι άλλοι να αναφερθούν στα δεδοµένα 
σας  

 
5.  Διασυνδέστε τα δεδοµένα σας µε άλλα, τρίτων, για την ανακάλυψη νέων δεδοµένων 

 
 

 
Μια πληροφορία γίνεται ισχυρότερη, όσο περισσότερα επίπεδα ακολουθεί [6]. 
  
Η εξάπλωση του LOD, υποστηρίχθηκε αρχικά απο το δηµόσιο τοµέα, τις κυβερνητικές 

οργανώσεις και µετέπειτα απο τις επιχειρήσεις. Για το δηµόσιο τοµέα είναι ένα άλµα και 

προωθεί τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την παιδεία, την οικονοµία και τον 

πολιτισµό. Υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν την οικονοµική βελτίωση απο την χρήση 

των LOD [47].  

Στον Ελλαδικό χώρο, το δηµόσιο συµµετέχει ενεργά στο LOD και παλαιότερα υπήρξε και 

µια σηµαντική συνιστώσα αυτού [48] [49] [50]. Η καίρια σηµασία των LOD, έχει 

αναγνωριστεί και απο το κράτος και έχει θεσµοθετηθεί [50] [51] [52]. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν η Δι@ύγεια και η ΥπερΔι@ύγεια [51]. 

 
Οι επιχειρήσεις, υποστηρίζουν τα ανοικτά δεδοµένα για ποικίλους λόγους, όπως για 

καλύτερα αποτελέσµατα search engine optimization (SEO) [94], για εταιρική προβολή του 

brandname κ.α. 

Το µέγεθος του LOD, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και δηµιουργήθηκε µε τη βοήθεια του 

LDSpider Crawling [53] [54] που είναι σε θέση να ανακαλύπτει οντολογίες στο παγκόσµιο 

ιστό. 
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Εικόνα 3: Linked Open Data (LOD) Community, Αύγουστος 2014   

 

  

Η ραγδαία εξέλιξη του LOD, οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου ιδρύµατος του Open Data 

Institute ( ODI ) [55].  

To ODI ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web και τον Sir Nigel Shadbolt µε σκοπό να προάγει 

την κουλτούρα του LOD στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην οικονοµία και στην κοινωνία. 

Απαρτίζεται απο δεκάδες συνεργάτες/χρήστες ανά τον κόσµο. Η εκπαίδευση, η κοινωνία 

ακόµη και η οικονοµία µιας χώρας µπορεί να ωφεληθεί σηµαντικά απο τη χρήση των 

ανοικτών δεδοµένων [47]. Μπορεί να µειώσει σηµαντικά τη γραφειοκρατία µιας χώρας, 

δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες µέσω της συσχέτισης των ανοικτών δεδοµένων. 

Ο συνδυασµός ανοικτών δεδοµένων και ευφυών πρακτόρων στο σηµασιολογικό ιστό µπορεί 

να συµµετέχει στην έγκυρη πληροφόρηση και διαµόρφωση της κουλτούρας µιας χώρας, 

καθώς και στην ενίσχυση της δηµοκρατίας εντός της χώρας. 

 

H Ελλάδα συµµετέχει ενεργά στο χώρο για τα ανοικτά διασυνδεδεµένα δεδοµένα [56] [57]. 

Στις 21 Φεβρουαρίου υπάρχει ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Ανοιχτών Δεδοµένων, 

οπου διεξάγονται ηµερίδες σχετικά µε τις πληροφόρηση του LOD ανα τον κόσµο [58]. 
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4    

Οντολογία 

Η ανάγκη για αναπαράσταση της γνώσης, οδήγησε στη µοντελοποίηση της πληροφορίας σε 

κάθε γνωστικό τοµέα µε διαφορετική µέθοδο κάθε φορά παρόλο που επρόκειτο για την ίδια 

πληροφορία. Λύση στην ελαχιστοποίηση των µοντέλων της πληροφορίας έδωσαν οι 

οντολογίες.  

 

4.1 Οντολογία σηµασιολογικού ιστού – Web οntology 

Η οντολογία βοηθά στη µοντελοποίηση της γνώσης και στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των 

συστηµάτων που αναπαριστούν γνώση. Οι οντολογίες ως δοµικό υλικό, επιτρέπουν το 

διαµοιρασµό της γνώσης και την επαναχρησιµοποίηση της µεταξύ οµογενών και ετερογενών 

πληροφορικών συστηµάτων [1] [2].  

Για να αποδώσουµε τον ορισµό της έννοιας της οντολογίας, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουµε 

την οπτική γωνία που µας ενδιαφέρει, διότι πρόκειται περί αµφισηµίας. 

Από το πρίσµα της φιλοσοφικής πλευράς, η Οντολογία (µε κεφαλαίο Ο) ορίζεται ως η 

επιστήµη που µελετά τη φύση, την ύπαρξη, τα όντα και τις σχέσεις αυτών. Ειδικότερα 

ασχολείται µε τον κλάδο της µεταφυσικής που έχει ως στόχο την περιγραφή των αληθινών 

πραγµάτων (όντων, φύσης) µε γενικούς όρους και τον προσδιορισµό αυτών [2]. 
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Στην αρχαιότητα ακόµη οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ασχοληθεί µε το ερώτηµα: “Ποια είναι η 

ουσία των πραγµάτων µέσω των διαφόρων αλλαγών;”. Απαντήσεις δόθηκαν από διαφόρους 

φιλόσοφους της αρχαιότητας. 

 

Γλωσσολογικά η οντολογία είναι συνώνυµο της µεταφυσικής και αποδίδεται στον 

Αριστοτέλη, αρχικά αναφέρθηκε στο έργο «Λογικά ή Όργανον». Ο Αριστοτέλης στο έργο 

του, περιέγραψε τις διαφορετικές µορφές ύπαρξης ενός διακριτού συστήµατος κατηγοριών 

(σχέση, ύλη, ποιότητα, συναίσθηµα, ποσότητα, ενέργεια, χώρος, χρόνος) έτσι ώστε να 

κατηγοριοποιήσει οτιδήποτε υπάρχει στον κόσµο.  

 

Υπήρξαν και διαφορετικές εκδοχές της οντολογίας στον σύγχρονο κόσµο, µε κύριο 

εκπρόσωπο το Emmanuel Kant (1724-1804), ο οποίος πρόσθεσε πως η αίσθηση των 

πραγµάτων δεν καθορίζεται απόλυτα µόνο απο τα πράγµατα αλλά και απο τη συµβολή 

όποιου τα αντιλαµβάνεται και τα κατανοεί. 

 

Για την επιστήµη των υπολογιστών και δη για το σηµασιολογικό ιστό υπάρχει πλήθος 

ορισµών, έχουν επικρατήσει όµως δύο (2) ως οι πιο δηµοφιλείς: 

Ο πρώτος ορισµός αναφέρει την οντολογία ως ένα τυπικό, σαφή προσδιορισµό µιας 

διαµοιρασµένης εννοιολογικής αναπαράστασης (conceptualization) [59]. 

Ο δεύτερος και πιο βελτιωµένος ορισµός, δίνεται ως µία ρητή και τυπική προδιαγραφή µιας 

επίνοιας [2].  

Οι οντολογίες µπορούν να συσχετιστούν µεταξύ τους (ontology mapping), δηµιουργώντας  

ένα πλέγµα συνδεδεµένων πληροφοριών. Πρόκειται για τη διαδικασία αντιστοίχισης πεδίων 

µεταξύ οντολογιών [2]. Έχοντας µια δική µας οντολογία, µπορούµε να την συσχετίσουµε µε 

µία άλλη οντολογία που εµπεριέχει την υπάρχουσα (ισχυρισµός import). Υπάρχουν αρκετοί 

τρόποι για την υλοποίηση αυτή της αντιστοίχισης, µια πρόταση είναι το πλαίσιο SPARQL–

RW, αποτελεί µια προσπάθεια για την διαφανή προς τον τελικό χρήστη, αντιστοίχιση των 

οµότιµων οντολογιών [60]. 

 

 

4.1.1 Γλώσσες οντολογιών  

Η ερευνητική προσπάθεια για την δηµιουργία γλωσσών καταλλήλων για την µοντελοποίηση 

και περιγραφή οντολογιών άρχισε σχεδόν ταυτόχρονα (~1990) µε την εισαγωγή του όρου 
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οντολογία στα πεδία των Knowledge Engineering, Natural-language Processing Knowledge 

Representation κ.α. Έκτοτε προτάθηκαν διάφορες γλώσσες οι οποίες είχαν σύντοµη ιστορία ή 

που εξελίχθηκαν και υπάρχουν έως σήµερα µε κάποια µορφή [62]. 

Ακολουθεί µία παράθεση των κυριοτέρων από αυτές: 

 

1. 1992 KIF, ONTOLINGUA, LOOM 

2. 1993 OCML 

3. 1995 FLogic 

4. 1996 SHOE 

5. 1997 OKBC protocol (Open Knowledge Base Connectivity)  

6. 1999 XOL 

7. 1999 RDF 

8. 1999 DAML 

9. 2001 OIL 

10. 2002 DAML+OIL 

11. 2004 OWL 

12. 2004 RDF Schema 

13. 2007 OWL2 

 

Από όλες αυτές τις γλώσσες, οι SHOE, XOL, RDF, RDFS, DAML, OIL, DAML+OIL, OWL 

έχουν τρόπο σύνταξης βασισµένο στο συντακτικό της XML και θα παρουσιαστούν 

εκτενέστερα γιατί η διαχρονική εξέλιξή τους είναι συνδεδεµένη µε την εξέλιξη του 

σηµασιολογικού ιστού. 

  

Επιπλέον οι γλώσσες RDF, RDFS, και OWL έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι έχουν 

αποτελέσει και σχετικά "Recommendation" του W3C, σε ότι αφορά την πορεία προς την 

υλοποίηση του σηµασιολογικού ιστού [65] [66]. 

 

SHOE: Simple HTML Ontology Extensions [63] η γλώσσα SHOE δηµιουργήθηκε ως µία 

προέκταση της HTML. Χρησιµοποιεί tags διαφορετικά από αυτά της HTML και ο κώδικάς 

της συνυπάρχει µέσα στο ίδιο φυσικό αρχείο µαζί µε τον κώδικα HTML. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η παρεµβολή οντολογιών µέσα στο HTML έγγραφο. Η SHOE συνδυάζει 

frames και κανόνες. Μπορεί να αναπαραστήσει έννοιες (concepts), taxonomies of concepts, 

δυαδικές σχέσεις, στιγµιότυπα και κανόνες για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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XOL: Σχεδιάστηκε ως η XML εκδοχή του OKBC-Lite, µικρού υποσυνόλου "primitives" 

(στοιχειωδών οντοτήτων) του πρωτoκόλλου OKBC. Πολύ αυστηρή γλώσσα που µπορεί να 

αναπαραστήσει µόνο έννοιες (concepts), taxonomies of concepts και δυαδικές σχέσεις [62]. 

 

RDF/RDF Schema: Resource Description Framework Η RDF είναι ένα µοντέλο δεδοµένων 

[64]. Είναι µία γλώσσα για την αναπαράσταση πληροφοριών που αφορούν πόρους του 

παγκόσµιου ιστού. Προορίζεται κυρίως για την αναπαράσταση µεταδεδοµένων. Γενικεύοντας 

την έννοια του πόρου του παγκόσµιου ιστού, η RDF µπορεί να αναπαραστήσει πληροφορίες 

για αντικείµενα του παγκόσµιου ιστού ακόµα και αν αυτά δεν είναι άµεσα προσπελάσιµα. Η 

γλώσσα RDF είναι κατάλληλη για τις περιπτώσεις όπου η πληροφορία πρέπει να 

επεξεργαστεί ή ανταλλαχθεί από µηχανές, σε αντίθεση π.χ. µε την HTML που είναι 

κατάλληλη για την παρουσίαση της πληροφορίας σε ανθρώπους [65]. H RDF Schema 

παρέχει ένα λεξιλόγιο για τον τρόπο που θα συγκροτηθεί το µοντέλο µε τα δεδοµένα της 

RDF. H RDF Schema είναι µία σηµασιολογική προέκταση της RDF. Παρέχει το µηχανισµό 

για την περιγραφή οµάδων µε σχετικούς µεταξύ τους πόρους καθώς και την περιγραφή αυτής 

της σχέσης [66]. 

 

DAML, OIL, DAML+OIL 

DAML: DARPA Agent Markup Language [62]. H γλώσσα DAML δηµιουργήθηκε στο 

πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος του US Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) για την δηµιουργία της υποδοµής που θα επέτρεπε την επεξεργασία της 

πληροφορίας του παγκόσµιου ιστού µε τρόπο κατάλληλο για επεξεργασία από µηχανές, µε 

την χρήση οντολογιών για την αναπαράσταση των αντικειµένων και των µεταξύ τους 

σχέσεων. Σχεδιάστηκε ως επέκταση των XML και RDF. 

 

OIL: Ontology Inference Layer [67]   

Η γλώσσα OIL ήταν η ευρωπαϊκή προσπάθεια αντίστοιχη της αµερικανικής DAML. και έγινε 

στο πλαίσιο του προγράµµατος "On-To-Knowledge" (the European EU-IST project No. 

10132) [68]. 

 

DAML+OIL: Η γλώσσα DAML+OIL βασίζεται σε προηγούµενα πρότυπα του W3C όπως 

αυτά των RDF και RDF Schema, σε µία προσπάθεια να συνδυάσει την DAML και την OIL 

και να προεκτείνει αυτές τις γλώσσες µε πλουσιότερα "primitives" (στοιχειώδεις οντότητες). 

 

OWL / OWL2: Ontology Web Language 
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Η γλώσσα OWL επεκτείνει την ικανότητα των XML, RDF και RDF Schema στην 

αναπαράσταση των οντολογιών του παγκόσµιου ιστού. Έρχεται σαν αναθεώρηση της 

DAML+OIL και έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές - υπογλώσσες, τις OWL Lite, OWL DL, και 

OWL Full µε αυξανόµενη ικανότητα έκφρασης οντολογιών, αντιστοίχως [1]. 

 

 

4.1.2 Δοµικά στοιχεία οντολογίας OWL 

Η OWL είναι µία γλώσσα οντολογιών που είναι βασισµένη στις γνωστές µας RDF και RDFS, 

τα αρχικά της σηµαίνουν Web Ontology Language και δηµιουργήθηκε, όπως και η RDF για 

να µπορεί να ερµηνεύεται από τους υπολογιστές [1]. Η διαφορά της µε την RDF είναι ότι 

πρόκειται για µία πολύ πιο πλούσια γλώσσα µε πολύ µεγαλύτερο λεξιλόγιο και µε πολύ 

καλύτερη δυνατότητα ερµηνείας από τους υπολογιστές. 

Υπάρχουν τρεις εκδόσεις της OWL η OWL Lite, η OWL DL (περιέχει την Lite) και η OWL 

Full (περιέχει την DL) [1]. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σύνταξης µια OWL οντολογίας είναι: 

 

• Η κεφαλίδα 

• Στοιχεία κλάσεων 

• Στοιχεία ιδιοτήτων 

• Τα στιγµιότυπα των κλάσεων 

 

Κεφαλίδα (header) 

Η κεφαλίδα είναι ουσιαστικά η ρίζα της οντολογίας και ορίζεται ως ένα στοιχείο rdf:RDF το 

οποίο καθορίζει έναν αριθµό από χώρους ονοµάτων. Οι χώροι ονοµάτων που 

χρησιµοποιούνται στα rdf:RDF tags υπάρχουν για να προσδιορίσουν το λεξιλόγιο άλλων tags 

που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα µέσα στην οντολογία. Για να γίνει κατανοητό θα 

χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα κεφαλίδας rdf:RDF όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

<rdf:RDF  

     xmlns="http://www.ourserver.com/ontology/university.owl#" 

     xml:base="http://www.ourserver.com /ontology/university.owl" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
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     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 

    <owl:Ontology rdf:about="http://www.ourserver.com/ontology/university.owl"> 

        <rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">MSc Web Intelligence Ontology</rdfs:label> 

        <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;decimal">1.1</owl:versionInfo> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">A.T.E.I. Thessalonikis -  IT Department -  

Master of Science (MSc) in Web Intelligence  Ontology</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy 

rdf:datatype="&xsd;string">http://dbpedia.org/resource/University</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:seeAlso 

rdf:datatype="&xsd;anyURI">http://el.dbpedia.org/ontology/University</rdfs:seeAlso> 

    </owl:Ontology> 

 

Στο παράδειγµά µας τα xmlns= “http://www.ourserver.com/ontology/university.owl#” και 

xmlns:base=“http://www.ourserver.com/ontology/university.owl#” αποτελούν τους 

προεπιλεγµένους χώρους ονοµάτων µας.  

 Η οντολογία ξεκινάει µε µια συλλογή ισχυρισµών (assertions) για λόγους ευελιξίας. Οι 

ισχυρισµοί οµαδοποιούνται σε ένα στοιχείο owl:Ontology το οποίο περιέχει σχόλια, έλεγχο 

εκδόσεων και προσθήκη άλλων οντολογιών µε τον ισχυρισµό import. Στη τρέχουσα έκδοση 

δεν χρησιµοποιήσαµε άλλες οντολογίες.   

 

Στοιχεία Κλάσεων (Classes) 

Μια OWL κλάση εκφράζεται σε RDF/XML µέσω ενός στοιχείου owl:Class. Υπάρχουν δύο 

προκαθορισµένες κλάσεις, οι owl:Thing και owl:Nothing. H πρώτη είναι η πιο γενική κλάση, 

περιέχει τα πάντα και ονοµάζεται υπερκλάση. Αντιθέτως η τελευταία ονοµάζεται κενή κλάση 

και είναι υποκλάση της πρώτης. 

Η owl:Class ετικέτα περιέχει την δήλωση ενός rdf:ID ή rdf:about στοιχείου το οποίο 

προσδιορίζει τοπικά το όνοµα της κλάσης σε αυτό το αρχείο – οντολογία.   

 

<owl:Class rdf:about="&base;Courses"> 

</owl:Class> 
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 <owl:Class rdf:ID ="Modules"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Master of Science (MSc) in Web 

Intelligence. There are 2 semesters with total 10 Courses and 1 semester for MSc 

Thesis</rdfs:comment> 

</owl:Class> 

 

Διάφορα πρόσθετα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τον προσδιορισµό της κλάσης, ένα 

rdfs:subClassof στοιχείο επιτρέπει µια αφηρηµένη οµαδοποίηση να υποδιαιρείται σε 

µικρότερες οµάδες. Αυτό δείχνει ότι όλα τα µέλη της κλάσης που δηλώνονται είναι και µέλη 

της υπερκλάσης που ορίζεται από το rdf:resource. 

Όπως φαίνεται και στο παράδειγµα το Modules ορίζεται σαν υποκλάση του Courses που 

σηµαίνει οτι όλα τα Modules είναι ταυτόχρονα και Courses. 

Ένα owl:oneOf στοιχείο συνδυασµένο µε το rdfs:subClassOf µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να ορίσεις µια κλάση απορυθµίζοντας τα στιγµιότυπα που ανήκουν σε αυτήν την κλάση. 

Επίσης το στοιχείο owl:equivalentClass δηλώνει ότι αυτή η κλάση είναι η ίδια µε µία άλλη. 

Παράδειγµα: (Η Lessons είναι η ίδια µε την Modules) 

 

<owl:Class rdf:ID="Lessons">  

        <owl:equivalentClass rdf:resource="#Modules"/> 

</owl:Class> 

 

Στοιχεία ιδιοτήτων (Properties) 

Φυσικά δεν θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε µια ουσιαστική οντολογία απλά 

συσχετίζοντας κλάσεις. Έτσι χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των οντολογιών προβάλουµε 

στοιχεία και συγκεκριµένα γεγονότα σχετικά µε τα µέλη των κλάσεων. Πρόκειται για µία 

δυαδική σχέση και εκφράζεται µε δύο τύπους ιδιοτήτων:  

 

• Ιδιότητες τύπου δεδοµένων (datatype properties)  

Ένα owl:DatatypeProperty στοιχείο εκφράζει την σχέση µεταξύ ενός στιγµιότυπου και µιας 

τιµής δεδοµένου. Όπως φαίνεται και στο παράδειγµα η ιδιότητα courseECTS δηλώνεται µε 

µια τιµή για το στιγµιότυπο Modules 

 



 

21 
 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseECTS"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Course ECTS Units</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

</owl:DatatypeProperty> 

 

• Ιδιότητες αντικειµένου (object properties)  

Ένα στοιχείο owl:ObjectProperty εκφράζει την σχέση µεταξύ δυο στιγµιοτύπων. Όπως 

φαίνεται στο παράδειγµα ο ορισµός του ObjectProperty σαν hasPublication χρησιµοποιείται 

για να δηλωθεί µια συσχέτιση ενός Lecturer µε ένα Publications. 

 

<owl:ObjectProperty rdf:about="&university;hasPublication"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Publications for lecturer</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Publications"/> 

</owl:ObjectProperty> 

 

Οι σχέσεις µεταξύ των ιδιοτήτων εµπεριέχουν και πολλούς άλλους ισχυρισµούς, µεταξύ των 

οποίων είναι περιορισµοί ιδιοτήτων, ειδικές ιδιότητες, λογικοί συνδυασµοί και απαριθµήσεις. 

Οι ιδιότητες µπορούν να συνδέονται και µε τύπους δεδοµένων της XML Schema στους 

οποίους περιλαµβάνονται και οι γνωστοί integer, string, boolean, time και date. 

 

Στιγµιότυπα (Instances - Individuals) 

Τα στιγµιότυπα των κλάσεων καθορίζονται από τον προσδιορισµό της κλάσης στην οποία  

ανήκουν. Πρόκειται για ενθυλάκωση συγκεκριµένων οντοτήτων στην οντολογία. Για 

παράδειγµα η παρακάτω δήλωση ορίζει ένα στιγµιότυπο µε ID M101 της κλάσης Modules. 

 

<Modules rdf:ID="M101" /> 

H επόµενη δήλωση ορίζει ένα στιγµιότυπο µε ID Stamatis1:  

 

<owl:NamedIndividual rdf:about="&university;Stamatis1"> 

        <rdf:type rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <publicationTitle rdf:datatype="&xsd;string">…</publicationTitle> 
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</owl:NamedIndividual> 

  

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της OWL είναι ότι δεν υιοθετεί την υπόθεση µοναδικών 

ονοµάτων (unique-names assumption), επειδή δύο στιγµιότυπα έχουν διαφορετικό όνοµα ή 

διαφορετικό ID δεν συνεπάγεται ότι είναι δυο διαφορετικά µεµονωµένα στοιχεία [1]. 

Σύµφωνα µε τους Noy και McGuiness [18], oι έννοιες (concepts) µιας οντολογίας πρέπει να 

σχετίζονται µε τα αντικείµενα και τις σχέσεις του τοµέα που µας ενδιαφέρει. Αυτά είναι 

πιθανότερο να είναι ουσιαστικά (αντικείµενα) ή ρήµατα (σχέσεις), µέσα σε προτάσεις που 

περιγράφουν τον τοµέα ενδιαφέροντός µας [6]. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αποφασίσουµε 

πως θα χρησιµοποιήσουµε την οντολογία και πόσο λεπτοµερής ή γενική θα είναι. Θα πρέπει 

να αποφασίσουµε ποια βιώσιµη εναλλακτική λύση θα δουλέψει καλύτερα. 

 

4.1.3 Ορθότητα οντολογίας  

Η οντολογία που αναπτύχθηκε, ελέχθηκε µε τον αυτοµατοποιηµενό συλλογιστή (reasoner) 

Pellet [2] [69]. O αυτοµατοποιηµενός συλλογιστής είναι ενα εργαλείο που χρησιµοποιείται 

για τον έλεγχο ορθότητας και την εξαγωγή επιπρόσθετης πληροφορίας απο την οντολογία. 

Ουσιαστικά χρησιµοποιεί τη γνώση που έχει ορισθεί από το χρήστη και µέσω αυτής σε 

συνδυασµό µε τα αξιώµατα, εξάγει νέα γνώση που βασίζεται στα αξιώµατα που έχουν δοθεί. 

Ένα απλό παράδειγµα συµπερασµού νέας γνώσης απο τα παρακάτω αξιώµατα:  

 

     Essay    subClassOf  Courses  

     SemanticWeb_2  type   Essay 

 

Με τη βοήθεια του reasoner, µπορεί να συµπεραθεί πως το SemanticWeb_2 είναι τύπου 

Courses . 

O αυτοµατοποιηµενός συλλογιστής Pellet χρησιµοποιείται για οντολογίες OWL-DL και 

θεωρείται ένας απο τους πιο αξιόπιστους. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: 

 

1. Είναι συµβατός µε όλα τα δοµικά συστατικά της OWL-DL 

2. Είναι ΕΛ/ΛΑΚ (open source) λογισµικό και είναι γραµµένος σε java. Χάρη αυτού 

του χαρακτηριστικού µπορεί να ενσωµατωθεί ως πρόσθετο εργαλείο σε συντάκτες  

οντολογιών όπως Protégé και Jena. 
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4.2 Οντολογία µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών 

Η οντολογία του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών έχει σχεδιαστεί στο περιβάλλον 

protégé, µια εφαρµογή συγγραφής και ανάπτυξης OWL οντολογιών. Έχει ελεγχθεί απο τον 

ενσωµατωµένο reasoner pellet [69]. 

 

Δίνεται το αρχείο της οντολογίας university.owl σε µορφή RAW δίχως τα στιγµιότυπα: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 

    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 

    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 

    <!ENTITY university "http://urlOfOntology/ontology/university.owl#" > 

]> 

 

<rdf:RDF xmlns="http://urlOfOntology/ontology/university.owl#" 

     xml:base="http://urlOfOntology/ontology/university.owl" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:university="http://urlOfOntology/ontology/university.owl#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 

    <owl:Ontology rdf:about="http://urlOfOntology/ontology/university.owl"> 

        <rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">MSc Web Intelligence Ontology</rdfs:label> 

        <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;decimal">1.1</owl:versionInfo> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">A.T.E.I. Thessalonikis -  IT Department -  

Master of Science (MSc) in Web Intelligence  Ontology</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy 

rdf:datatype="&xsd;string">http://dbpedia.org/resource/University</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:seeAlso 

rdf:datatype="&xsd;anyURI">http://el.dbpedia.org/ontology/University</rdfs:seeAlso> 

    </owl:Ontology> 
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    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;hasPublication"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Publications for lecturer</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Publications"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;hasSucceed"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Student has succeed in MSc Thesis</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Student"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Thesis"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;isVisitorLecturer"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Lecturer is visitor lecturer</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;offeringThesis"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Thesis"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;studies"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Student studies a course</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Student"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topObjectProperty"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;teaches"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Lecturer teaches courses</rdfs:comment> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 
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    </owl:ObjectProperty> 

     

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&university;workingThesis"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Student"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&university;Thesis"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseContent"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Course Description</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseECTS"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Course ECTS Units</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseGoal"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Academics Learning goals</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseID"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Course unique ID</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseName"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">MSc Course Name</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 
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        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseReferencesBibliography"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Course Bibliography.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseSemester"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">course semester</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseStudentEvaluation"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;courseTeaching"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Modules"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty>  

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;firstName"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">First name of people</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Person"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;foaf"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Friend of a Friend URI</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Person"/> 
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        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty>   

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;infoURI"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Person"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;anyURI"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;lastName"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Last or family name for people</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Person"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty>     

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;publicationDate"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/> 

    </owl:DatatypeProperty>  

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;publicationScientificMagazine"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;boolean"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;publicationConference"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;boolean"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;publicationTitle"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Lecturer&apos;s publication title.</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 
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    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;publicationUrl"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Publications"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;anyURI"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;staffID"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Unique staff ID, existed on moodle</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Lecturer"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;studentID"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Student&apos;s ID via registration 

order</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Student"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;thesisCompleted"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Thesis"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;boolean"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;thesisDate"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Thesis"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

     

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;thesisECTS"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Thesis"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 
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    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&university;thesisName"> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">MSc thesis</rdfs:comment> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&university;Thesis"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    

    <owl:Class rdf:about="&university;Courses"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;EducationInstitute"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">The postgraduate programme “Master of Science 

(MSc) in Web Intelligence” provides advanced knowledge in sophisticated computer technologies 

related to Intelligent Web Applications. The MSc is designed to provide graduate-level education in 

Computational Intelligence and Intelligent Technologies for internet applications. Courses for Master 

of Science (MSc) in Web Intelligence</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <owl:Class rdf:about="&university;EducationInstitute"> 

        <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;integer">1</owl:versionInfo> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">A.Τ.Ε.Ι. of Thessaloniki, 

Department of Information Technology, Master of Science (MSc) in Web Intelligence</rdfs:comment> 

        <rdfs:seeAlso 

rdf:datatype="&xsd;anyURI">http://el.dbpedia.org/ontology/University</rdfs:seeAlso> 

    </owl:Class> 

     

    <owl:Class rdf:about="&university;Lecturer"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;Person"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Lecturers on MSc Web 

Intelligence</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <owl:Class rdf:about="&university;Modules"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Master of Science (MSc) in Web Intelligence. There 

are 2 semesters with total 10 Courses and 1 semester for MSc Thesis</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 
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    <owl:Class rdf:about="&university;Person"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;EducationInstitute"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Lecturers And Students</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

     

    <owl:Class rdf:about="&university;Publications"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;EducationInstitute"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">Publications from lecturers</rdfs:comment> 

    </owl:Class>   

 

    <owl:Class rdf:about="&university;Student"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;Person"/> 

    </owl:Class> 

    

    <owl:Class rdf:about="&university;Thesis"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&university;Courses"/> 

        <rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string">MSc Thesis Provided</rdfs:comment> 

    </owl:Class> 

  

    <rdf:Description> 

        <rdf:type rdf:resource="&owl;AllDisjointClasses"/> 

        <owl:members rdf:parseType="Collection"> 

            <rdf:Description rdf:about="&university;Lecturer"/> 

            <rdf:Description rdf:about="&university;Modules"/> 

            <rdf:Description rdf:about="&university;Student"/> 

            <rdf:Description rdf:about="&university;Thesis"/> 

        </owl:members> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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5  

SPARQL  

Η SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) [70] [74] είναι η επίσηµη γλώσσα 

ερωτηµάτων που προσφέρει ανάκτηση πληροφοριών από RDF graphs [1]. Διαθέτει µεθόδους 

για την πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία, έχει τη δυνατότητα εξαγωγής 

υπογραφηµάτων καθώς και της δηµιουργίας νέων γραφηµάτων προερχόµενων απο τις 

απαντήσεις συγκεκριµένων ερωτηµάτων. Η γλώσσα SPARQL είναι προσανατολισµένη στα 

δεδοµένα και δεν αποσκοπεί να εξάγει λογικά συµπεράσµατα, ως είθισται, σε µια γενική 

γλώσσα προγραµµατισµού [71]. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το σηµασιολογικό ιστό. 

Τυποποιήθηκε από την Οµάδα Εργασίας για την Πρόσβαση RDF Δεδοµένων (RDF Data 

Access Working Group) της W3C και το 2008 έγινε επίσηµη σύσταση της W3C σχετικά µε 

τη SPARQL 1.0. Aποτελεί εξέλιξη των rdfDB, RDQL, SeRQL και αποτελεί πρόταση του 

W3C [70].  

H SPARQL είναι για την RDF ότι ακριβώς είναι για τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων η SQL 

ή για την XML η XQuery. Και επειδή ο Σηµασιολογικός Ιστός βασίζεται στην 

αναπαράσταση γνώσης µε RDF, η SPARQL και τα σχετιζόµενα µε αυτήν πρωτόκολλα έχουν 

κυρίαρχη σηµασία µέσα σ’ αυτόν [70] [71].  

Τα SPARQL ερωτήµατα βασίζονται σε µοτίβα τριάδων (triple patterns). Ένα µοτίβο τριάδας 

είναι το ίδιο µε µία RDF τριάδα, µε τη µόνη διαφορά ότι ένας ή περισσότεροι από τους 

πόρους-συνιστώσες του είναι µεταβλητές. Μία µεταβλητή συµβολίζεται ?name ή $name, 

όπου name είναι το όνοµά της. Για τις µεταβλητές το πρόθεµα ? ή $ είναι το ίδιο.  
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Το SPARQL Endpoint που εκτελεί ένα ερώτηµα αναζητά από όλους τους πόρους, εκείνους 

που επαληθεύουν τα µοτίβα τριάδων του ερωτήµατος, σύµφωνα µε τις RDF προτάσεις που 

υπάρχουν στη βάση γνώσης µε την οποία η SPARQL µηχανή είναι συνδεδεµένη [72].  

Η SPARQL έχει πολλές οµοιότητες µε την SQL (ANSI SQL ’92). Ένα ερώτηµα σε SPARQL 

µπορεί να περιέχει συζεύξεις, διαζεύξεις, προαιρετικούς περιορισµούς, περιορισµούς ως προς 

το πλήθος των αποτελεσµάτων και γενικά σχεδόν όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία που έχει και 

η SQL [73]. 

Υπάρχουν υλοποιήσεις της SPARQL για πολλές γλώσσες προγραµµατισµού και εργαλεία 

όπως για:  

 

• τη σύνδεση µε ένα άκρο/πύλη (διεπαφή) SPARQL και την ηµιαυτόµατη κατασκευή 

ενός ερωτήµατος    

•  τη µετάφραση των ερωτηµάτων SPARQL σε άλλες γλώσσες ερωτηµάτων (π.χ. 

SQL, XQuery, κλπ.).  

 

Η SPARQL 1.1 ορίστηκε ως W3C Recommendation στις 21 Μαρτίου 2013 [74].  

Επιστέγασµα η περιγραφή του δηµιουργού της: 

 

“Το να προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε το Σηµασιολογικό Ιστό χωρίς τη SPARQL είναι 

σαν να προσπαθούµε να χρησιµοποιήσουµε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων χωρίς SQL” [75].  

 

5.1 Δοµή SPARQL  

Η δοµή της SPARQL 1.1 µπορεί να αποτυπωθεί σε 4 διαφορετικές κατηγορίες [74]: 

I. SELECT, είναι πανοµοιότυπη µε το ερώτηµα SELECT των γλωσσών SQL 4ης γενιάς 

µε βασική διαφορά ότι αντί για εγγραφές και πίνακες  κρύβονται από πίσω τριπλέτες 

και γράφοι. Η σύνταξη της SELECT έχει ως εξής [3] [4]:  

 

SELECT  <?subject ?predicate ?object ?variable1 ... $variableΝ >  

WHERE {  ?subject ?predicate ?object.   

    ... 

} 
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Η τριπλέτα στο WHERE, ?subject ?predicate ?object, αποτελεί τη συνθήκη που θα 

πρέπει να είναι αληθής για την επιτυχή εκτέλεση του ερωτήµατος.  

Η γενική της µορφή είναι: 

 

 <URI>   <URI>  <URI>.   

ή 

?subject  ?predicate  ?object. 

 

Η τριπλέτα τερµατίζεται µε τελεία (.). Μπορεί να συνδυαστεί µε άλλες τριπλέτες για 

να δηµιουργηθούν πιο περίπλοκα ερωτήµατα, προϋπόθεση να είναι αληθής κάθε µία 

τριπλέτα, εκτός και εάν είναι προαιρετική (optional).   

 

      SELECT    *   

WHERE    {        ?s msc:firstName ?firstname.  

?s msc:lastName ?lastname.  

?s msc:studies ?id. 

              OPTIONAL    { ?s msc:workingThesis ?thesis }   

   } 

 

Όταν περισσότερες απο 2 τριπλέτες έχουν κοινό ?subject µπορούν να το 

παραλείψουµε κάνοντας χρήση του ερωτηµατικού (;). 

 

     SELECT    *   

WHERE    {        ?s msc:firstName ?firstname; 

     msc:lastName ?lastname; 

     msc:studies ?id. 

              OPTIONAL    { ?s msc:workingThesis ?thesis }   

   } 

 

Σε ερωτήµατα µε µεγάλα URIs µπορούµε για λόγους ευκολίας να χρησιµοποιήσουµε 

τα λεγόµενα PREFIX, 

 

PREFIX msc: <http://urlOfOntology/ontology.owl#> 

SELECT str(?e) as ?course ?ECST ?semester 
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WHERE {  
?s msc:courseECTS ?ECST.  
?s msc:courseName ?e.  
?s msc:courseSemester ?semester .  

} 
 
αντί των κανονικών URIs: 

 
SELECT str(?e) as ?course ?ECST ?semester 

WHERE {  
                   ?s <http://urlOfOntology/ontology.owl#courseECTS> ?ECST.  
                   ?s <http://urlOfOntology/ontology.owl#courseName> ?e.  

      ?s <http://urlOfOntology/ontology.owl#courseSemester> ?semester.  
} 
 

Υπάρχουν πολλά ακόµη χαρακτηριστικά για τη δοµή SELECT WHERE όπως 

unions, regular expressions, filters, bind, from named, order κ.α. Πολύ καλό βοήθηµα 

για το τρόπο σύνταξης της είναι το iSPARQL QBE, που µας εµφανίζει τη δοµή κάθε 

εµπλεκόµενου χαρακτηριστικού, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο 5 (§ 

5.2). 

  

II. CONSTRUCT,  έχει ακριβώς το ίδιο συντακτικό µε τη SELECT, µε τη διαφορά ότι 

ως αποτέλεσµα δηµιουργείται ένας νέος γράφος. Παράδειγµα κατασκευής γράφου: 

 

CONSTRUCT { <http://dbpedia.org/resource/University> ?p ?o . }  
WHERE { 
   SERVICE <http://DBpedia.org/sparql> { 
                                     <http://dbpedia.org/resource/University> ?p ?o . } } 
 

 
III. DESCRIBE:  ανακτά τις περιγραφές των πόρων. Παράδειγµα περιέγραψε το ID 

M202: 

 

DESCRIBE <http://ip/ontology/university.owl#M202> 
 
 

IV. ASK: χρησιµοποιείται για δυϊκα (λογικά) ερωτήµατα στους γράφους µε αποτέλεσµα 

Ναι (True) ή ΟΧΙ (False).  

Παράδειγµα υπάρχει το όνοµα Euclid στο namespace foaf: 

 

PREFIX foaf:<http://xmlns.com/foaf/0.1/>  
ASK { ?x foaf:name "Euclid" } 
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 Στο τελευταίο  SPARQL / Update 1.1 υπάρχει και η προσθήκη νέων εντολών όπως:  

 

V. INSERT DATA 

PREFIX dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

INSERT DATA { <http://example/book3> dc:title    "A new book" ;                          

dc:creator  "A.N.Other" . } 

 

VI. DELETE DATA 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>  

DELETE DATA FROM <http://example/bookStore> { <http://example/book3>  

dc:title  "Fundamentals of Compiler Desing" }  

 

Η τρέχουσα έκδοση της SPARQL 1.1 µας επιστρέφει στα αποτελέσµατα όλα τα literals για 

κάθε triplet, όπως πχ ^^string. Τα αποτελέσµατα της SPARQL αποτελούν µια πλήρη 

περιγραφή του ερωτήµατος καθώς και τη ιδιότητα/τύπο για κάθε επιστρεφόµενη τιµή απο το 

χώρο XMLSchema (επίθεµα :xsd). Με τη τεχνική SPARQL Query Rewriting µπορούµε να 

ανακατασκευάσουµε το SPARQL ερώτηµα έχοντας πιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, είτε 

βελτιστοποιώντας το ερώτηµα είτε εφαρµόζοντας τεχνικές για πιο περίπλοκες συσχετίσεις 

[76] [77]. 

 

5.1.1 Ερωτήµατα SPARQL  

Δίνονται µερικά απο τα ερωτήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη web εφαρµογή, καθώς και 

παραδείγµατα χρήσης για LOD: 

• Ποιές οντολογίες υπάρχουν ως προκαθορισµένες στο endpoint (imported schemas), 
δηλωµένες owl:Class; 

 
 

SELECT    distinct ?graph_uri   

WHERE    { GRAPH ?graph_uri { ?s rdf:type owl:Class } } 

 

• Βρες ποιος έχει/είχε δηλώσει το µάθηµα µε κωδικό M205; 

 

SELECT    *   

WHERE    { ?subject ?t msc:M205.} 
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• Περίγραψε στο Namespace msc το ID Lecturer1. 

 

DESCRIBE    msc:Lecturer1 

 

• Δώσε µου τα ονόµατα των students µε τα µαθήµατα. 

 

PREFIX msc:<http://urlOfOntology/ontology.owl#>   

SELECT    ?lastnameIS ?firstnameIS ?thesisIS (     GROUP_CONCAT(       ?id; separator 

= "|"     ) as ?cs   )   

WHERE    {        ?s msc:firstName ?firstname.  

?s msc:lastName ?lastname.  ?s msc:studies ?id. 

              OPTIONAL    { ?s msc:workingThesis ?thesis }   

  bind(     xsd:string(?lastname) as ?lastnameIS   ) 

  bind(     xsd:string(?firstname) as ?firstnameIS   ) 

 bind(     xsd:string(?thesis) as ?thesisIS   )} 

  ORDER BY  ?id 

 

• Ποιος είναι ο lecturer1 (στιγµιότυπο) στην οντολογία µας; 

 

PREFIX msc: <http://urlOfOntology/ontology.owl#>   

SELECT    ?type ?name  

WHERE    { msc:Lecturer1 ?type ?o.   

                bind(     xsd:string(?o) as ?name   )} 

 

• Ποια είναι τα URIs των Πανεπιστηµίων που βρίσκονται στις ΗΠΑ; 

 

SELECT DISTINCT ?label ?homepage   

WHERE { 

  ?school a <http://schema.org/CollegeOrUniversity>  

  { ?school dbpedia-owl:country dbpedia:United_States } 

   UNION 

  { ?school dbpprop:country dbpedia:United_States } 
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  UNION  

  { ?school dbpprop:country "U.S."@en } 

  UNION  

  { ?school dbpprop:country "United States"@en } 

  OPTIONAL { ?school rdfs:label ?label . 

  FILTER (LANGMATCHES(LANG(?label), 'en')) } 

  OPTIONAL { ?school foaf:homepage ?homepage } 

  OPTIONAL { ?school geo:lat ?lat ; geo:long ?long } 

  OPTIONAL { ?school dbpedia-owl:endowment ?endowment } 

} 

 

• Εµφάνισε την αλφαβητική λίστα χωρών. 

 

PREFIX ontology: <http://dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

SELECT ?country ?capital 

WHERE  {   ?c      rdf:type ontology:Country; 

              rdfs:label ?country. 

      OPTIONAL {           ?c ontology:capital ?cap_uri. 

            ?cap_uri rdfs:label ?capital. 

    }} 

ORDER BY ASC(?country ) 

 

• Εµφάνισε τους συγγραφείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, από το 1920-1990. 

 

SELECT distinct ?name ?birthDate ?occupation 

WHERE { 

    ?person  dbpedia-owl:birthPlace <http://dbpedia.org/resource/Greece>; 

                 dbpedia-owl:birthDate ?birthDate; 

                        foaf:name ?name; 

                       dbpedia-owl:occupation ?occupation. 

                  FILTER (?birthDate > "1920-01-01"^^xsd:date && 

                 ?birthDate < "1990-01-01"^^xsd:date ). 
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                 FILTER( lang(?name) = "en" ). 

                   FILTER( regex(str(?occupation), 'Writer' ) ) 

          } limit 100 

 

 

5.2 SPARQL Endpoint 

Η πύλη διενέργειας ερωτηµάτων του virtuoso, εµφανίζεται στο τελικό χρήστη ως µια 

ιστοσελίδα, όπου και µπορεί να υποβληθεί το ερώτηµα SPARQL [78]. Η µορφή του 

συντάκτη των ερωτηµάτων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 4 : Virtuoso SPARQL Query Editor 

 

Η µορφή της είναι σκοπίµως απλή, όπου µπορούµε να δώσουµε το προκαθορισµένο RDF 

graph που θα ασχοληθεί το ερώτηµα µας (PREFIX). Στο query text, γράφουµε τη επιθυµητή 

ερώτηση σε SPARQL σύνταξη. Το αποτέλεσµα της ερώτησης µπορεί να εµφανιστεί µε 

πολλούς τρόπους όπως HTML, XML, JSON, Turtle, N-Turtle κοκ. Δίνεται η λίστα µε τις 

πιθανές µορφές εξαγωγής του αποτελέσµατος. 

 

 

Εικόνα 5 : Virtuoso SPARQL Query Editor- Results Format 
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 Παρέχεται η δυνατότητα, το ερώτηµα να επενεργεί µόνο σε τοπικά datasets, µόνο σε 

εξωτερικούς RDF graphs, σε συνδυασµό αυτών και άλλων όπως φαίνεται στην επόµενη 

εικόνα. 

 

 

Εικόνα 6 : Virtuoso SPARQL Query Editor – Sponging [79] 

 

Μπορούµε να δούµε όλα τα προεγκατεστηµένα namespaces που υπάρχουν στο virtuoso και 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο SPARQL ερώτηµα µε το επίθηµα : , όπως στην 

οντολογίας µας msc: . 

 

 

Εικόνα 7 : Virtuoso SPARQL Query Editor –Predefined Namespaces Prefix 

 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που µπορεί να αποδώσει το virtuoso Endpoint είναι ότι 

µπορεί να αποδώσει το αποτέλεσµα όχι σε κάποια συγκεκριµένη µορφή αλλά εσωτερικά στο 

σύστηµα WebDAV για περαιτέρω επεξεργασία. 
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Εικόνα 8 : Virtuoso SPARQL Query Editor – results feedback 

 

Το πρόσθετο πακέτο iSPARQL (VAD), αποτελεί ένα πιο ολοκληρωµένο web περιβάλλον για 

τη συγγραφή ερωτηµάτων SPARQL. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι µπορούµε να 

συνδεθούµε σε αυτό ως ταυτοποιηµένοι χρήστες WebDAV και να αποθηκευτούν όλες µας οι 

ενέργειες. Το iSPARQL φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 9, 

  

 

Εικόνα 9 : Virtuoso iSPARQL Query Editor  

 

απο τις ρυθµίσεις µπορούµε να αλλάξουµε το SPARQL Endpoint σε ένα άλλο καθορισµένο 

πέραν του τοπικού, όπου εκτελειται το iSPARQL. Η λίστα έχει προκύψει απο τα πρόσθετα 

που έχουµε εγκαταστήσει µέσω του conductor. 
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Εικόνα 10 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – Selecting Endpoint 

 

Στην κύρια οθόνη, διακρίνονται οι καρτέλες QBE, Advanced και Results:  

Ο απλός συντάκτης ερωτηµάτων βρίσκεται στην καρτέλα Advanced και έχει παραπλήσια 

πεδία όπως και το προηγούµενο απλό περιβάλλον,  

 

 

Εικόνα 11 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – Advanced tab 

 

αλλά µε πολλές ακόµη δυνατότητες, όπως ένα βοηθητικό εργαλείο για τη σύνταξη των 

εντολών, 
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Εικόνα 12 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – Template Syntax Helper 

 

για την επιλογή µεταξύ των prefix 

 

 

Εικόνα 13 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – Prefix Selector 

 

και οδηγό βοήθειας των δηλώσεων που απαρτίζουν το ερώτηµα.  
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Εικόνα 14 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – Commands Syntax Helper 

 

Στην καρτέλα QBE (Query By Example), µπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά ο γράφος RDF 

που προέκυψε απο το ερώτηµα καθώς και βοηθητικές πληροφορίες περί των schemas RDF 

όπως φαίνεται στην εικόνα 15. Στο Schemas, µπορούµε να κάνουµε εισαγωγή ή αφαίρεση 

νέων γράφων και ταυτόχρονα να δούµε όλα τα classes και properties για κάθε διακριτό γράφο 

που υπάρχει στο schema µας.  

Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, για τη συγγραφή των ερωτηµάτων SPARQL και µπορεί να 

συνδυαστεί µε το Sponger. Μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο εξερεύνησης για τους 

γράφους, µέσω της αντίστοιχης υποκαρτέλας Schemas. Προτείνεται ως το σηµείο εκκίνησης 

για την δηµιουργία γράφων, απο νέους χρήστες. 

 

 

Εικόνα 15 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – QBE display 
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Η οπτική αναπάρασταση της πληροφορίας, µπορεί γίνει µε διάφορους τρόπους, 

 

 

Εικόνα 16 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – visual results graph SVG 

 

 

 

Εικόνα 17 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – visual results graph SVG (properties) 

 

 

είτε µε τον κλασσικό τρόπο µε κείµενο, µε N-turtles, JSON, HTML κ.α.  
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Εικόνα 18 : Virtuoso iSPARQL Query Editor – classical  results  
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6    

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

Η συγκεκριµένη υλοποίηση χρειάστηκε εργαλεία αποτελούµενα από α) ένα λειτουργικό 

σύστηµα Unix like και συγκεκριµένα το debian GNU/Linux ver. 7.6 β) το λογισµικό Virtuoso 

Open-source 7.1.1 [13] και γ) Protégé ver 5.0.0 [80].  

 

6.1 Virtuoso Universal Server 

Η ολοκληρωµένη πλατφόρµα Virtuoso Open-Source είναι η επιλογή µας, για την υλοποίηση 

του SPARQL Endpoint. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις είτε εµπορικές είτε ανοικτού κώδικα. Οι 

διαφορές µεταξύ εµπορικής και µη έκδοσης, βρίσκονται σε συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως 

τα ερωτήµατα XML σε συνδυασµό µε τη λειτουργία διασύνδεσης της πλατφόρµας µε άλλα 

DBMS για database-federation (Virtual Database Functionality) [81]. Συνεπώς η έκδοση 

ανοικτού κώδικα που χρησιµοποιήσαµε δε περιλαµβάνει ορισµένες λειτουργίες που δίνονται 

µε την εµπορική έκδοση του Virtuoso Universal Server [10]. 

Οι βασικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής περιγράφονται ως : 

 

I. Relational Data Management 

II. RDF Data Management 

III. XML Data Management 
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IV. Free Text Content Management & Full Text Indexing 

V. Document Web Server 

VI. Linked Data Server 

VII. Web Application Server 

VIII. Web Services Deployment (SOAP or REST) 

 

Η διαφοροποίηση στις λειτουργίες µεταξύ ανοικτού κώδικα και µη, δεν επηρεάζει την 

αρχιτεκτονική της συνολικής πλατφόρµας, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

 

Εικόνα 19 : Αρχιτεκτονική Virtuoso Universal Server / Open-Source Edition 
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Αναλύοντας το Virtuoso Universal Server, θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε ως ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαφόρων συνεργαζόµενων υπηρεσιών µε απώτερο 

σκοπό την παροχή πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή και δη στον σηµασιολογικό ιστό. 

Αναλυτικότερα πρόκειται για µια πλατφόρµα (middleware) υπηρεσιών ανεξαρτήτου 

λειτουργικού συστήµατος που ονοµάζεται Universal Server.  

To OpenLink Universal Server (middleware) υλοποιεί σε ένα και µοναδικό εξυπηρετητή τους 

ακόλουθους διακριτούς servers [9] [82]: 

 

I. Web Server ( HTTP 1.0/1.1 ) µε δυνατότητα εκτέλεσης πληθώρας τεχνολογιών πέραν 

την δικής του τεχνολογίας VSP (virtuoso server pages) όπως PHP, Zend (server 

Extensions Interface VSEI) 

II. WebDAV/File Server [82] 

III. Database Server (ORDBMS) µε δυνατότητες διασύνδεσης (ODBC, JDBC, OLE-DB) 

µε όλες τις γνωστές βάσεις δεδοµένων και πρότυπα (SQL-92) καθώς και όλους τους 

γνωστούς τύπους σύνδεσης σε αυτές, όπως XML, XPATH, XSLT 

IV. Web Services Generator µε τεχνολογίες SOAP, UDDI. Βασικό χαρακτηριστικό του 

universal server είναι ότι κάθε είδους πληροφορία που διαθέτει είναι διαθέσιµη µέσω  

web services. Η δηµιουργία µιας web service απαιτεί µόνο την ύπαρξη µιας SQL 

Stored procedure [82] [9]  

V. Mail Server SMTP, POP3, IMAP4 

VI. NNTP Server (Network News Transfer Protocols) 

 

Καθένας από τους παραπάνω servers, διαθέτει χαρακτηριστικά εφάµιλλα των πλέον 

αναγνωρίσιµων server όπως Apache2, MySQL και όλα αυτά µαζί ενώνονται µε ένα µαγικό 

τρόπο και µας δίνουν τον πολύ ξεχωριστό οικουµενικό server [82]. 

Ένα απο κύρια πλεονεκτήµατά του είναι η παραγωγή XML/DTD/RDF δυναµικά απο τα 

υπάρχοντα οµογενή ή ετερογενή δεδοµένα (δοµηµένα ή αδόµητα) όπως XML, HTML, SQL  

ερωτηµάτων [79] [82]. 

 

Γιατί να υπάρχει το Virtuoso : 

Γιατί η πληροφορία µας παρέχει δύναµη και πλεονέκτηµα έναντι των άλλων που δεν την 

κατέχουν. Με την ικανότητα του virtuoso να συνδυάζει όλες τις παραδοσιακές πηγές data 

όπως XML, DB, text, html, αδόµητο κείµενο και άλλες σε µια κατανοητή µορφή RDF/ OWL  

για το σηµασιολογικό ιστό, γίνεται ο πλέον αναγκαίος server για την παροχή της 

πληροφορίας στην νέα εποχή της κατανεµηµένης πληροφορίας [82].  
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 Το Virtuoso SPARQL Endpoint είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της ικανότητας του 

universal server. 

Η ενοποίηση όλων των παραπάνω τεχνολογιών και η αξιοποίηση των διαθέσιµων εργαλείων 

του virtuoso το καθιστά ισχυρό σύµµαχο στη εποχή της πληροφορίας. 

 

 

Εικόνα 20 : Αρχιτεκτονική Openlink Virtuoso Product   

 

To virtuoso universal server στην ουσία είναι ένα middleware µε ενσωµατωµένο database 

engine. Συνδυάζει αρκετές τεχνολογίες απο τις παραδοσιακές RDBMS, ORDBMS, virtual 

database, RDF, XML, free text -  αδόµητη µορφή, web server και file server [9] [82]. 

Πρόκειται για µια πλατφόρµα λογισµικού που αποτελείται απο τον openlink universal server, 

και µπορούµε να ενσωµατώσουµε διάφορα εργαλεία (VAD) για να δηµιουργήσουµε το 

Endpoint [82]. Το σηµαντικότερο ίσως VAD είναι το εργαλείο conductor, που είναι η 

διεπαφή για την παραµετροποίηση του server. 
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Έχοντας εγκαταστήσει και το http_server, µπορούµε να έχουµε και ένα γενικής χρήσης web 

server στο γενικό πρωτόκολλο HTTP 1.0 και HTTP 1.1. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής έχει γίνει πλέον διαθέσιµο και το HTTP 2 και πρόκειται να υποστηριχθεί στις 

επόµενες εκδόσεις του universal server. Προκαθορισµένος ο http sever υποστηρίζει 

τεχνολογία vsp (Virtuoso Server Pages) [82], ενώ έχουµε και τη δυνατότητα να τον 

ρυθµίσουµε και σε διάφορες γνωστές πλέον τεχνολογίες όπως php, asp [82]. Η τεχνολογία 

vsp, µας επιτρέπει να γράψουµε SQL εντολές µέσα στο html έγγραφο, το οποίο θα 

µεταφραστεί απο τον universal server.  

 

6.1.1 Εγκατάσταση   

Η εγκατάσταση της Open-Source έκδοσης, έγινε από το αποθετήριο της εταιρίας Openlink 

στο GITHUB [12] [13]. Πρόκειται για την έκδοση 7.1.1-dev. Η διαδικασία εγκατάστασης 

που ακολουθήσαµε, προϋποθέτει τη πρόσβαση σε τερµατικό (console) σε ένα unix-like 

λειτουργικό σύστηµα όπως είναι το GNU/Linux. Τα ακόλουθα βήµατα είναι σε γραµµή 

εντολών και έχουν ως εξής :  

 

Μεταφόρτωση του πηγαίου κώδικα στο τοπικό µας σύστηµα µέσω git [83], 

1. git clone https://github.com/openlink/virtuoso-opensource.git  

εγκατάσταση των προαπαιτούµενων βιβλιοθηκών για την σωστή λειτουργία, 

2. sudo apt-get install automake glibtoolize flex bison gperf gawk m4 make openssl 

libssl-dev libtool 

κατευθυντήριες οδηγίες προς τον µεταγλωττιστή (προϋπόθεση της open-source έκδοσης 64bit 

OS) gcc [xx], 

3. CFLAGS="-O2 -m64" 

4. ./autogen.sh        # should only be needed in git clone 

5. ./configure 

διαδικασία µεταγλώττισης και  

6. make 

εγκατάσταση στο τοπικό µηχάνηµα. Είναι µια χρονοβόρα διαδικασία κατά την οποία γίνεται 

µεταγλώτιση του πηγαίου κώδικα για το συγκεκριµένο µηχάνηµα. 

7. sudo make install 

8. sudo make check 
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Αποδιδόµενες πληροφορίες της εγκατάστασης:  

output is Virtuoso Open Source Edition (Column Store) 7.1.1-dev configuration summary 

Installation variables 

  layout                  default 

  prefix                  /usr/local/virtuoso-opensource  

  exec_prefix             ${prefix} 

 

Installation paths 

  programs                 ${exec_prefix}/bin 

  include files             ${prefix}/include 

  libraries                  ${exec_prefix}/lib 

  manual pages          ${datarootdir}/man 

  vad packages          ${datarootdir}/virtuoso/vad 

  database                 ${prefix}/var/lib/virtuoso/db 

  hosting                   ${exec_prefix}/lib/virtuoso/hosting 

 

Options 

  BUILD_OPTS               xml ssl imsg pldebug pthreads 

 

Το βασικό αρχείο ρυθµίσεων για τη πλατφόρµα βρίσκεται στη διαδροµή   

/usr/local/virtuoso-opensource/var/lib/virtuoso/db/virtuoso.ini  

µπορεί επίσης να διαµορφωθεί και από το web interface / conductor. 

 

Για την διαµόρφωση διαµέσου του cli (command-line interface), θα χρειαστούµε και ένα 

πρόσθετο εργαλείο ( vload ) για τη διαχείριση RDF γράφων, από το αποθετήριο [84]. 

 

1. git clone https://github.com/timrdf/csv2rdf4lod-automation 

 

Για την απευθείας εκτέλεση του virtuoso, από το ΛΣ, δηµιουργήθηκε το script συστήµατος / 

VirtuosoServer.sh που είναι υπεύθυνο για την αυτόµατη εκτέλεση λειτουργιών οταν το 

σύστηµα εισέρχεται σε runlevel 2 ( κανονική εκκίνηση ) ή τον τερµατισµό του ΛΣ – runlevel 

0 [85]. 
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2. sudo update-rc.d VirtuosoServer.sh defaults  

 

Δίνεται το shell script VirtuosoServer.sh σε RAW µορφή: 

#! /bin/sh 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides:          VirtuosoServer initialize   © dsphinx 2015 

# Default-Start:     2 

# Default-Stop:      0 6 

### END INIT INFO 

 

PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/home/dsphinx/bin/ 

VIRT=/usr/local/virtuoso-opensource/var/lib/virtuoso/db 

ONTOLOGYOWL=/var/www/ontology/university.owl 

ONTOLOGYURI=http://SERVERIP/ontology/university.owl 

 

. /lib/init/vars.sh 

. /lib/lsb/init-functions 

 

do_stop () { 

 [ "$VERBOSE" = no ] || log_action_begin_msg " VirtuosoServer stop " 

killall virtuoso-t 

 log_action_begin_msg " VirtuosoServer shutdown script " 

} 

 

case "$1" in 

  start)  

  killall virtuoso-t 

 (  /usr/local/virtuoso-opensource/bin/virtuoso-t -f -c "$VIRT/virtuoso.ini" ) & 

sleep 2 

 #  run once to load ontology 

 vload rdf "$ONTOLOGYOWL" "$ONTOLOGYURI" 

 echo " VirtuosoServer start " 
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 ;; 

  restart|reload|force-reload) 

 echo "Error: argument '$1' not supported" >&2 

 do_stop 

 exit 3 

 ;; 

  stop) 

 do_stop 

 ;; 

  *) 

 echo "Usage: $0 start|stop" >&2 

 exit 3 

 ;; 

esac 

 

 

6.1.2 Διαµόρφωση 

Η εξ ορισµού εγκατάσταση, µας δίνει τις βασικές λειτουργίες για την περαιτέρω 

παραµετροποίηση του virtuoso. Οι ρυθµίσεις µπορούν αλλάξουν είτε απο γραφικό 

περιβάλλον µέσω του Virtuoso Conductor στο τµήµα Interactive SQL, είτε από τη γραµµή 

εντολών µεσω isql-vt (SQL interface). 

 

! Παραµετροποίηση από γραµµή εντολών  

 

Ο χρήστης του συστήµατος στο virtuoso DB, που είναι υπεύθυνος για τα ερωτήµατα στο 

Endpoint, ονοµάζεται SPARQL και έχει κάποιους συγκεκριµένους ρόλους (ROLES). Ως 

προεπιλογή έχουν δοθεί ελάχιστα προνόµια (ROLES). 

Για τις ανάγκες του SPARQL Endpoint, θα χρειαστεί να ρυθµίσουµε την ικανότητα του 

virtuoso για την αποδοχή εκτέλεσης αποµακρυσµένου ερωτήµατος SPARQL, µέσω της 

δεσµευµένης λέξης SERVICE [4]. Τα βήµατα έχουν ως εξής : 

 
• isql-vt  localhost:1111  dba  <dba_password> 
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SQL>      grant select on "DB.DBA.SPARQL_SINV_2" to "SPARQL"; 
SQL>   grant execute on "DB.DBA.SPARQL_SINV_IMP" to "SPARQL"; 

 

Αυτό θα αποτρέψει το ενοχλητικό µήνυµα όταν δεν έχει δικαιώµατα ο χρήστης SPARQL του 

συστήµατος εµφανίζοντας το µήνυµα λάθους : 

Virtuoso 42000 Error SQ200: Must have select privileges on view DB.DBA.SPARQL_SINV_2 

 

Μια άλλη σηµαντική λεπτοµέρεια, είναι η απόδοση δικαιωµάτων στο χρήστη SPARQL ώστε 

να µπορεί να εκτελέσει τις λειτουργίες για τα διασυνδεδεµένα δεδoµένα (linked data). Η 

προκαθορισµένη ρύθµιση έχει κλειδωµένα τα δικαιώµατα. Δίνονται οι δηλώσεις isql-vt για 

την διαµόρφωση : 

 

-- Interactive SQL area 

GRANT execute ON SPARQL_INSERT_DICT_CONTENT TO "SPARQL" 

GRANT execute ON SPARQL_INSERT_DICT_CONTENT TO SPARQL_UPDATE 

-- DELETE and insert 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARQL_MODIFY_BY_DICT_CONTENTS TO "SPARQL" 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARQL_MODIFY_BY_DICT_CONTENTS TO 

SPARQL_UPDATE 

-- DELETE only 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARQL_DELETE_DICT_CONTENT TO "SPARQL" 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARQL_DELETE_DICT_CONTENT TO 

SPARQL_UPDATE 

-- SPARQL 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARUL_RUN TO "SPARQL" 

GRANT execute ON DB.DBA.SPARUL_RUN TO SPARQL_UPDATE 

-- DELETE graph 

GRANT execute ON SPARUL_CLEAR TO "SPARQL" 

GRANT execute ON SPARUL_CLEAR TO SPARQL_UPDATE 

GRANT DELETE ON RDF_QUAD TO "SPARQL" 
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GRANT DELETE ON RDF_QUAD TO SPARQL_UPDATE 

-- version 7 

GRANT execute ON DB.DBA.RDF_OBJ_ADD_KEYWORD_FOR_GRAPH TO 

"SPARQL" 

GRANT execute ON DB.DBA.RDF_OBJ_ADD_KEYWORD_FOR_GRAPH TO 

SPARQL_UPDATE 

GRANT execute ON DB.DBA.L_O_LOOK TO "SPARQL" 

GRANT execute ON DDB.DBA.L_O_LOOK TO SPARQL_UPDATE 

 

Για την εγκατάσταση/εισαγωγή µιας νέας οντολογίας (αρχεία δεδοµένων - dataset), 

χρησιµοποιούνται 2 κύριοι µέθοδοι είτε µε προγράµµατα µέσω γραµµής εντολών, είτε µε 

εισαγωγή αυτών µέσω Conductor Linked Data > Quad Store Upload. 

Ο πρώτος τρόπος γίνεται είτε µε µε το εργαλείο γραµµής εντολών (cli) vload [84] [93]. 

• vload owl/rdf/ttl   <ontology.owl>   URI 

είτε µέσω  isql µε τις ακόλουθες εντολές ls_dir και ls_dir_all ( recursive dir ) [91] 

• isql-vt  localhost:1111  dba  <dba_password> 
 
 $ ld_dir ('/path/to/files', '*.ttl.gz', 'http://dbpedia.org');  

$ ld_dir_all ('/path/to/files', '*.ttl.gz', 'http://dbpedia.org');  

$ rdf_loader_run();  # run the loading 

 

Τα αρχεία δεδοµένων που θα πρέπει να φορτωθούν θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τα εξής 

µορφότυπα [91] [92]: 

 

  Επέκταση Μορφότυπο 

.grdf Geospatial RDF 

.nq N-Quads 

.nt N-Triples 

.owl OWL 

.rdf RDF/XML 

.trig TriG 

.ttl Turtle 

.xml RDF/XML 

Πίνακας 1: υποστηριζόµενα µορφότυπα Virtuoso Loader 
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Σύµφωνα πάντα µε τον όγκο της πληροφορίας (dataset) που θα ανεβάσουµε στο Virtuoso, θα 

πρέπει να το υποστηρίξουµε µε το ανάλογο υλικό σε δυνατότητες (RAM, CPUs) και να 

ρυθµίσουµε κατάλληλα  το αρχείο virtuoso.ini [92].  

 

Η σχέση µεταξύ dataset και µνήµης RAM δίνεται από τον παρακάτω τύπο : 

NumberOfBuffers = (Free Memory * 0.66)/8000 

 

 RAM  NumberOfBuffers 

 

MaxDirtyBuffers 

 

 
2 GB 170000 130000 

4 GB 340000 250000 

8 GB 680000 500000 

16 GB 1360000 1000000 

32 GB 2720000 2000000 

48 GB 4000000 3000000 

64 GB 5450000 4000000 

 Πίνακας 2: Αναλογία RAM µε dataset 

 

Για την εισαγωγή εξωτερικών Graphs στο τοπικό Schema, υπάρχουν διάφοροι τρόποι [93] 

όπως: 

• SPARQL Insert 

• SPARQL Load Into Graph URI 

• SPARQL Load 

Για παράδειγµα η δήλωση : 

Load <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i> into graph 

<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i> 

εισαγάγει στο τοπικό Schema το Grpah http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i. 

 

 Για τη διαγραφή Graphs µας θα χρειαστούµε να δώσουµε τα απαραίτητα δικαιώµατα 

(ROLES) SPARQL_UPDATE στον χρήστη SPARQL που είναι υπεύθυνος για κάθε ερώτηµα 

SPARQL. Συνεπώς για να µπορεί να διαγράφει το γράφο, θα πρέπει να του αποδωθεί το 

δικαίωµα ανανέωσης (SPARQL_UPDATE): 

 

• clear GRAPH  <URI >; 
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Για την ενεργοποίηση του επιπέδου καταγραφής στα αντίστοιχα αρχεία [86], δίνουµε:  

• trace_on(); 

 

 

! Παραµετροποίηση από Web Interface / Conductor 

 

Η παραµετροποίηση του virtuoso, γίνεται από το web interface στη διεύθυνση όπου 

βρίσκεται εγκατεστηµένο το λογισµικό και στην δεσµευµένη TCP port 8890. URI: π.χ 

http://sparql_endpoint_ip:8890/. Ο Conductor, είναι το web interface που επιτρέπει να 

διαµορφώσουµε τη συµπεριφορά του SPARQL Endpoint [82] [9].  

 

 

Εικόνα 21 : Virtuoso Conductor – main interface   

 

Συνδεόµαστε ως dba (database administrator). Πέραν του γραφικού περιβάλλοντος, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και το Interactive SQL για να δώσουµε τις εντολές 

interactive. Στην ουσία πρόκειται για ένα frontend του εργαλείου γραµµής εντολών isql. 
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Εικόνα 22 : Virtuoso Conductor – isql Web frontend   

 

 

Εικόνα 23 : Virtuoso Conductor – dashboard   

 

" Καρτέλα System Admin 

Η καρτέλα System Admin, µας παρέχει τις δυνατότητες για : 

• Υποκατηγορία Security, να εκδώσουµε πιστοποιητικό για σύνδεση στην υπηρεσία µε 
ασφαλή σύνδεση https, να δηµιουργήσουµε access lists που θα επιτρέπουν ή όχι τη 
σύνδεση υπό συνθήκες. 
 

• Υποκατηγορία User Accounts, να διαχειριστούµε τους χρήστες του συστήµατος (dba, 
SPARQL, dav), να δηµιουργήσουµε νέους µε συγκεκριµένους ρόλους (roles), όπως 
SPARQL_SELECT για µόνο ερώτηµατα SPARQL ή για ανανέωση των datasets µας 
µε SPARQL_UPDATE. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για εισαγωγή λογαριασµών 
χρηστών από LDAP servers. 
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• Υποκατηγορία Scheduler, δροµολογητής συµβάντων, όπου µπορούµε να 
χρονοπρογραµµατίσουµε συγκεκριµένες εργασίες µέσω εντολών. 

 

• Υποκατηγορία Parameters, στη καρτέλα αυτή φαίνονται όλες οι πιθανές εκδοχές των 
διακοπτών που ρυθµίζουν τον server κατά την εκκίνηση του. Στην ουσία πρόκειται 
και πάλι για ένα front end του καθολικού αρχείου παραµέτρων virtuoso.ini. Βασικές 
λειτουργίες όπως οι επιλεχθείσες TCP ServerPort 1111 για τον SPARQL server, η 
TCP 8890 port για το HTTPServer. Αλλαγή του MaxClientConnections σε 50 ανα 
χρονική µονάδα και στον SPARQL server και στο HTTP Server.  

 

 

Εικόνα 24 : Virtuoso Conductor – HTTP Server settings   

 

• Υποκατηγορία Packages, όπου µπορούµε να διαχειριστούµε πρόσθετα εργαλεία  
VAD (Virtuoso Application Distribution) για το virtuoso server.  
 

 
Εικόνα 25 : Virtuoso Conductor – VAD package manager   

Προστέθηκαν αρκετά εργαλεία (VAD), µερικά απο τα οποία είναι : το εργαλείο 
iSPARQL - The OpenLink interactive SPARQL Query Builder µε πρόσβαση σ’ αυτό 
στο URI http://server:8890/isparql/ (εικόνα 9).  

Επίσης το dbpedia VAD για συγχρονισµό µε τη dbpedia schemas. Στην ουσία τα 
VAD είναι SGML documents, που περιέχουν της νέες πρόσθετες λειτουργίες όπως 
δηµιουργία πινάκων, triggers κοκ. Σε περίπτωση αποτυχίας κατά τη διάρκεια της 
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εγκατάστασης ενός VAD, o universal server επανέρχεται στην προηγουµένη 
κατάσταση πριν την αποτυχία [87]. 

 

• Υποκατηγορία Backup, για διαδικασίες δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
χρονοπρογραµµατισµένες ή µη. 
 

• Υποκατηγορία Monitor, για την παρακολούθηση του virtuoso server σε πραγµατικό 
χρόνο, καθώς και απόδοση στατιστικών. 

 Εικόνα 26 : Virtuoso Conductor – Activity monitor   

 

" Καρτέλα Database 

Η καρτέλα Database, µας παρέχει µε τις δυνατότητες για : 

 

• Υποκατηγορία SQL Database objects 

 To virtuoso project προέκυψε µε τη συγχώνευση των διαφορετικών Openlink data access 

middleware και του Kubl RDMBS [9][11][82]. Περιέχει ενα ολοκληρωµένο ΟRDBMS 

σύστηµα ΒΔ µε την ονοµασία Kubl που ξεκίνησε το 1994.  

Ο πυρήνας για όλες τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει το openlink universal server, 

παραµένει το σύστηµα βάσης δεδοµένων, όπου και µπορούν να συγχρονιστούν όλες οι 

υπηρεσίες. Στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 28), φαίνονται όλα τα schemas που διαχειρίζεται o 

server. To DB schema, όπως γίνεται κατανοητό αφορά τους εσωτερικούς 

πίνακες/σχηµατισµούς για το κοµµάτι της ΟRDBMS. To schema VAD, αποτελεί το χώρο 

όπου µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα νέα πρόσθετα ενθέµατα που έχουµε εγκαταστήσει 

µέσω του package manager. Το webdav schema, αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο για το webdav 

file server που διαθέτει ως υπηρεσία. Ως WS schema, για όλες τις web services που 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα του universal server. Το schema iSPARQL για τις ρυθµίσεις του 

ένθετου interactive SPARQL editor. 

Ως σύγχρονο DBMS, µας δίνει τη δυνατότητα για δηµιουργία όψεων (VIEWS) µεταξύ όλων 

των DB των ενσωµατωµένων υπηρεσιών για περαιτέρω κατηγοριοποίηση. Μπορούµε επίσης 
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να δηµιουργήσουµε και stored procedures για µεγαλύτερη ευκολία. Να σηµειωθεί ότι κάθε 

λειτουργία/ κλήση σε VSP (server pages) λειτουργεί αυτόµατα και ένα stored procedure.  

Φυσικά µπορούµε να δηµιουργήσουµε και δικούς µας τύπους δεδοµένων (user defined type) 

και να κάνουµε εξαγωγή κάθε schema για λόγους ανάλυσης ή και για αντίγραφα ασφαλείας. 

 

Εικόνα 27 : Virtuoso Conductor – SQL DB Objects 

 

 

Εικόνα 28 : Virtuoso Conductor – Schema Objects 

 

• Υποκατηγορία External Data Sources 

 

 Πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά σηµεία του universal server. Είναι η δυνατότητα 

ενοποίησης της πληροφορίας σε ανώτερο λογικό επίπεδο µεταξύ του server µε άλλες 

εξωτερικές πηγές όπως άλλες εξωτερικές DB δεδοµένων. Η λειτουργία για federated search, 

δίνεται µέσω αυτής της δυνατότητας. Δυστυχώς όµως, η δυνατότητα παρέχεται µόνο στην 

εµπορική έκδοση του λογισµικού και όχι στην Openlink source Edition που έχουµε 
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εγκαταστήσει. Μπορούµε να συνδέσουµε, πέραν των συστηµάτων DB και απλό αδόµητο 

κείµενο (free text) και XML, RDF τύπους κοκ. 

 

 

Εικόνα 29 : Virtuoso Conductor – External Data Sources 

 

• Υποκατηγορία Interactive SQL  

 Πρόκειται για την δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε το σύστηµα βάσης δεδοµένων 

µέσω SQL εντολών. Είθισται να είναι το πρωταρχικό µέρος, για την παραµετροποίηση του 

universal server. 

 

 

Εικόνα 30 : Virtuoso Conductor – Advanced Interactive SQL 

 

Ακολουθούν οι επιλογές για δηµιουργία τύπου δεδοµένων ορισµένο από τον χρήστη και η 

εισαγωγή δεδοµένων µέσω CSV (comma separated) files. 
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Εικόνα 31 : Virtuoso Conductor – Import raw data - cvs 

 

Επόµενη κατηγορία είναι το replication. Αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει µόνο στις 

εµπορικές εκδόσεις του virtuoso universal server και αποτελεί βασικό προτέρηµα στην 

επιλογή του universal server, όπου δίνεται η ικανότητα συγχρονισµού τοπικών schemas µε 

αποµακρυσµένα schemas. Μπορούµε δηλαδή να κάνουµε ακριβή αντίγραφα των τοπικών ΒΔ 

σε αποµακρυσµένους server. Η διαδικασία µπορεί να γίνει χρονοπρογραµµατισµένα είτε 

άµεσα. Υποστηρίζει τον ταυτόχρονο συγχρονισµό – bidirectional, αρχείων καταγραφών 

κινήσεων transactions, µε δυνατότητες rollback σε χρονοθυρίδες.  

 

   Εικόνα 32 : Virtuoso Conductor – Replication ( Universal Server ) 
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" Web Application Server 

 

  Στη παρούσα καρτέλα, γίνεται η διαχείριση αποθετηριών WedDAV για κάθε χρήστη 

webdav. Ο προκαθορισµένος φάκελος rdf_sink είναι το αποθέτηριο για τα RDF / OWL data 

που θα µπορεί ο εκάστοτε χρήστης να ανεβάσει και να τα χρησιµοποιήσει απο το SPARQL 

Endpoint.  

 

 

Εικόνα 33 : Virtuoso Conductor – WebDAV Contents 

 

 Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε διαφορετικές κατηγορίες φακέλων που θα 

αλληλεπιδρούν µε τις διάφορες υπηρεσίες διαµέσου αυτών. Οι κατηγορίες µπορούν να είναι 

απλοί φάκελοι, φάκελοι αποθέτηρια RDF, φάκελοι που έχουν δεδοµένα απο συγχρονισµούς 

ανοικτών δεδοµένων (open link data), φάκελοι µε δυναµικά αποτελούµενο περιεχόµενο απο 

συγκεκριµένα URIs, amazon S3 φάκελοι κοκ. 

 

 

Εικόνα 34 : Virtuoso Conductor – WebDAV Settings 
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Δίνεται επίσης η δυνατότητα εισαγωγής data απο συγκεκριµένα URI, όπως φαίνεται 

παρακάτω. Στην υποκαρτέλα Resourse Types, έχουµε τη δυνατότητα να δηλώσουµε τους 

τύπους αρχείων (resource type) που θα διαχειρίζεται ο server κατά την εκτέλεση στο 

συγκεκριµένο URI. 

 

 

Εικόνα 35 : Virtuoso Conductor – WebDAV Settings 

 

 Στη υποκατηγορία Virtual Domains & Directories, δίνεται η παραµετροποίηση για τα virtual 

domain, services που θα υποστηρίξει ο HTTP Server. Ως επιλογή για κάθε δυνατή IP 

διεύθυνση που θα ασχοληθεί ο server λογίζεται η 0.0.0.0. 

 

 

Εικόνα 36 : Virtuoso Conductor – Web Application Server  

 

" Καρτέλα XML  

Διαµέσου της καρτέλας, µπορούµε να διαχειριστούµε όλη τη βάση δεδοµένων εξάγοντας σε 

µορφή XML. Μπορούµε εκτελώντας SQLX or SQL-XML Query στη ΒΔ, να παράγουµε τα 

XML αρχεία ως το αποτέλεσµα αυτών. Αυτό µπορεί να γίνει είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω 

χρονοπρογραµµατισµού ή στην on the fly λειτουργία. Δίνεται η δυνατότητα να 
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αποθηκεύσουµε και τα XML queries σε οποιαδήποτε WebDAV φάκελο για περαιτέρω χρήση 

όπως για XML Mapping Schema, XSLT Trasnformation – Style sheet XML. 

 

 

Εικόνα 37 : Virtuoso Conductor – SQL XML settings 

 

δίνοντας µας το αποτέλεσµα σε XML : 

 

 

Εικόνα 38 : Virtuoso Conductor – SQL XML settings output 

 

 



 

67 
 

Υποκαρτέλα Xquery : 

Μπορούµε να διατυπώσουµε ερωτήµατα σε προϋπάρχοντα XML αρχεία, αποθηκευµένα 

XML queries, HTML documents, ακόµη και βάσεις δεδοµένων. Μέσω του Xquery και των 

αποθηκευµένων XML data από κάθε διακριτή υπηρεσία στο WebDAV µπορούµε να έχουµε 

µια εικόνα για το κάθε αποτέλεσµα και για πάσης φύσεως ερωτήσεις. 

 

 

Εικόνα 39 : Virtuoso Conductor –XML - Xquery 

 

" Web Services 

  Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του universal server. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε είτε 

δικές µας υπηρεσίες µέσω απλών SQL Stored procedures είτε διαµορφώσουµε κατάλληλα τις 

ήδη υπάρχουσες. Στη δεσµευµένη TCP port 8890, εκτελείται το SPARQL Endpoint Web 

Service έχοντας κύριο σκοπό τη εξυπηρέτηση SPARQL ερωτηµάτων.  

 

 

Εικόνα 40 : Virtuoso Conductor –Web Services 
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Μέσω WSDL Import, µπορούµε να εισάγουµε ως data στο σύστηµα µας σε συγκεκριµένο  

schema πληροφορίες από άλλα εξωτερικά Web Services.   

 

 

Εικόνα 41 : Virtuoso Conductor –Web Services settings 

 

" NNTP  

  Το virtuoso universal server, µπορεί να λειτουργήσει ως συλλέκτης (aggregator) ΝΝΤP 

news από διαφορετικές πηγές, να ενώσει σε λογικό επίπεδο τις πληροφορίες και να τις 

διαθέσει αυτός ως NNTP server. Η πληροφορία συγκέντρωσης, είναι αρκετά µεγάλη σε όγκο 

και απολύτως χρήσιµη για τοµείς όπως eBusiness Intelligence. 

 

Εικόνα 42 : Virtuoso Conductor –NNTP Servers Settings 

 

 

" Καρτέλα Linked Data 

 

  Το επιθυµητό χαρακτηριστικό του σηµασιολογικού ιστού, υλοποιείται µε τη διασύνδεση 

των δεδοµένων. Μέσω αυτής της καρτέλας, ρυθµίζεται ο server για τη συµµετοχή του µε 

άλλες πηγές ανοικτών ή µη δεδοµένων.   
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  Στην υποκατηγορία SPARQL, µπορούµε απευθείας να εκτελέσουµε ερωτήµατα SPARQL 

σε συνδεδεµένα δεδοµένα. 

 

 

Εικόνα 43 : Virtuoso Conductor – SPARQL Execution – Linked Data 

 

 To Sponger είναι ένα RDF middleware που σκοπός του είναι η µετατροπή non-RDF 

δεδοµένα σε RDF [50]. Στο Sponger, µπορούµε να συσχετίσουµε URIs µε βασικές ρυθµίσεις 

για τη σύνδεση σε αυτά όπως API Key, meta tags κοκ.  

 

 

Εικόνα 44 : Virtuoso Conductor – Sponger, Linked Data Cartridges Extractor 
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Στην υποκατηγορία Statistics, µας δίνονται στατιστικά για συγκεκριµένα GRAPH IRI : 

 

 

Εικόνα 45 : Virtuoso Conductor – Linked Data GRAPH Statistics 

 

Υποκατηγορία Graphs, για διαχείριση των προκαθορισµένων SPARQL Graphs όπως και 

ρυθµίσεις ασφαλείας για αυτά. 

 

 

Εικόνα 46 : Virtuoso Conductor – Linked Data – Graphs Managements 

 

Υποκατηγορία Schemas, µπορούµε να εισαγάγουµε δεδοµένα απο εξωτερικά Schema IRI. 

 

Στην υποκατηγορία Namespaces, µπορούµε να προσθέσουµε Namespaces για σύνδεση µέσω 

SERVICE SPARQL είτε να θέσουµε το προκαθορισµένο namespace για τα δικά µας 

SPARQL ερωτήµατα.  
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Εικόνα 47 : Virtuoso Conductor – Namespaces  

 

Υποκατηγορία Views, δηµιουργία linked data από τη εσωτερική σχεσιακή βάση δεδοµένων.  

Αποτελεί ισχυρό χαρακτηριστικό του virtuoso universal server, που µπορεί να εξαγάγει 

πληροφορία απο RDBMS σε RDF dataset (R2RML). 

 

 

Εικόνα 48 : Virtuoso Conductor – Linked Data Views with RDBMS Sources 

 

Υποκατηγορία Quad Store, το σηµείο εισαγωγής δεδοµένων/οντολογίας στο δικό µας 

Endpoint σε συγκεκριµένο Graph. Για τη δηµιουργία, θα πρέπει να ανεβάσουµε το αρχείο 

δεδοµένων στο WebDAV, και συγκεκριµένα στο tmp ούτως ώστε να είναι ορατό απο όλους 

για παράδειγµα http://sparql_endpoint_ip:8890/DAV/tmp. Η µέθοδος αποτελεί τον δεύτερο 

τρόπο εισαγωγής dataset στο σύστηµα Virtuoso. 
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Εικόνα 49 : Virtuoso Conductor – Linked Data - Quad Store 

 

 

6.2 Protégé 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον δηµιουργίας οντολογιών µε πλούσια 

χαρακτηριστικά και πληθώρα προσθέτων (plugins). Υφίσταται σε δυο (2) εκδόσεις, την 

native desktop έκδοση [80] που είναι υλοποιηµένη σε γλώσσα java και λειτουργεί σε 

πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων και την on-line έκδοση web protégé που προσφέρεται 

για συνεργατική συγγραφή µε οµάδα συµµετέχοντων. 

Περιέχει συντάκτη οντολογιών για όλα τα γνωστά µορφότυπα οντολογιών OWL [1] [2]. 

Διαθέτει plug-ins για νέες λειτουργίες όπως για την αυτοµατοποιηµένη συλλογιστική 

(reasoning), για τον έλεγχο της ορθότητας της οντολογίας που δηµιουργούµε. Δηµοφιλείς 

plug-ins reasoners είναι οι FaCT++, Hermit, Pellet [1] [69]. 

 

Η διεπαφή µας παρέχει µια σειρά από καρτέλες µε διακριτές λειτουργίες, σηµαντικότερες 

είναι οι εξής : 

 

• Active Ontology – Εδώ δίνουµε τις πληροφορίες για το σχηµατισµό της κεφαλίδας 

όπως η έκδοση, ο τίτλος της οντολογίας, το URI, seeAlso. Δίνεται επίσης η 

δυνατότητα να κάνουµε εισαγωγή (Ontology import) µιας άλλης εξωτερικής 

οντολογίας για να συσχετιστεί µε την δική µας οντολογία (διασυνδεδεµένα 

δεδοµένα). Να εισαγάγουµε νέα Ontology Prefixes που θα χρειαστεί η οντολογία και 

να δηµιουργήσουµε δικά µας αξιώµατα. Στιγµιότυπο από την οντολογία φαίνεται 

στην εικόνα 50 : 
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 Εικόνα 50 : protégé  – Active Ontology 

 

• Entities – Απεικόνιση των οντοτήτων σε ιεραρχικό µοντέλο, συνοψίζοντας και τις 

πληροφορίες αυτών. 

 

 Εικόνα 51 : protégé  – Entities 
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• Classes – Απεικόνιση των υπαρχουσών κλάσεων, µαζί µε τα object properties 

 

 Εικόνα 52 : protégé  – Classes 

 

• Object Properties – Απεικόνιση των ιδιοτήτων αντικειµένων  

 Εικόνα 53 : protégé  – Object Properties 
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• Data Properties – Απεικόνιση ιδιοτήτων τύπου δεδοµένων 

 

 Εικόνα 54 : protégé  – Data Properties 

 

• Individuals – Στιγµιότυπα της οντολογίας µαζί µε τους τύπους δεδοµένων 

 

 

  Εικόνα 55 : protégé  - Individuals 
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• Ontograf – Απεικόνιση επιλεγµένων κλάσεων µε τις συσχετίσεις των 

 

Εικόνα 56 : protégé   - Ontograf 

 

και µια απεικόνιση της δηµιουργηθείσας οντολογίας 

 

 Εικόνα 57 : protégé   - Ontograf συνολική οπτική απεικόνιση 
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6.3 Web Εφαρµογή  

Πρόκειται για µια web εφαρµογή, που σκοπός της είναι ο έλεγχος της ορθότητας λειτουργίας 

της οντολογίας και του SPARQL Endpoint.  

Χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες PHP, XML, HTML [90], BOOTSTRAP CSS. 

Τα επιθυµητά SPARQL ερωτήµατα είναι αποθηκευµένα σε XML µορφή, διαβάζονται από 

την PHP και διαµορφώνονται για αισθητικούς λόγους (indent, colorize) στην εξαγόµενη 

HTML µορφή. Με την εκτέλεση του ερωτήµατος, καλείται το SPARQL Endpoint και µας 

αποδίδει τη πληροφορία στην προεπιλεγµένη της µορφή. Η µορφή του web interface φαίνεται 

στις παρακάτω εικόνες, 

 

Εικόνα 58 : web app – SPARQL queries listing 

 

 

Εικόνα 59 : web app – output via virtuoso Endpoint 

 

Εικόνα 60 : web app – SPARQL queries listing 



 

78 
 

 

καθώς επίσης και στιγµιότυπα µερικών αποτελεσµάτων. 

 

 

Εικόνα 61 :  web app – output via virtuoso Endpoint 

 

Δίνεται το αρχείο ερωτηµάτων SparqlQueries.xml σε RAW µορφή: 

 

 

Εικόνα 62 :  XML µορφότυπο για SPARQL ερωτήµατα 
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7    

Επίλογος 

7.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Στα πλαίσια της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, δηµιουργήθηκε η οντολογία που 

περιγράφει το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. Δηµιουργήθηκε µια πύλη διενέργειας 

ερωτηµάτων SPARQL, µε σκοπό τη δηµοσίευση της οντολογίας για χρήση στο 

σηµασιολογικό ιστό. Η κατανάλωση αυτής της πληροφορίας µπορεί να γίνει πλέον, είτε από 

ανθρώπους είτε από µηχανές [6] [95]. Το σενάριο που υιοθετήθηκε, περιγράφει µια 

µινιµαλιστική έκδοση της οντολογίας ως προς τις ενθυλακωµένες οντότητες. Η δοµή της 

οντολογίας, προέκυψε ύστερα από ανάλυση της πληροφορίας που διατίθεται στο επίσηµο 

ιστότοπο του ΠMΣ. Για τη δοκιµή της λειτουργίας, αναπτύχθηκε µια web εφαρµογή µε 

προκαθορισµένα  SPARQL ερωτήµατα, όπως αναφέρθηκε στον ενότητα 6.3. 

Το virtuoso universal server, αποτελεί την απαραίτητη πλατφόρµα για τη συµµετοχή και 

ολοκλήρωση των δεδοµένων µας στο σηµασιολογικό ιστό. Πέραν της σηµασιολογικής 

προσέγγισης των δεδοµένων από την πλατφόρµα, παρέχει και µια πληθώρα απαραίτητων  

υπηρεσιών όπως DBMS, LDAP, MAIL, WebDAV [9] [82].  

 Η ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη πλατφόρµα virtuoso, µας διδάσκει την ποιοτική υπεροχή 

που µπορεί να υπάρξει στο λογισµικό όταν συνδέονται de facto web υπηρεσίες ως µια 

ενοποιηµένη υπερ-υπηρεσία [9]. 
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7.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η κατανάλωση πληροφορίας από ένα SPARQL Endpoint, είναι ελεύθερη και ανοικτή προς 

όλους εξ ορισµού [6] [78].  

Η υλοποίηση ενός µηχανισµού αυθεντικοποίησης για την επιλεκτική προώθηση 

συγκεκριµένης πληροφορίας για πιο ευαίσθητα δεδοµένα, που συγχρόνως να µην αντιτίθεται 

στον ορισµό των διασυνδεδεµένων δεδοµένων [6] [88]. Παραπλήσια λειτουργία ενός DBMS 

στο λογικό επίπεδο.  

Έµµεση υλοποίηση αποτελεί όταν έχουµε ανεβάσει την οντολογία στο WebDAV µέσω Quad 

Store (όχι στο δηµόσιο DAV/tmp) και θα πρέπει να συνδεθούµε µέσω iSPARQL για την 

εκτέλεση του ερωτήµατος. Φυσικά υπάρχουν και διάφορες άλλες υλοποιήσεις σε SPARQL 

Endpoint, που µπορούν να υποστηρίξουν σύνδεση µέσω openid πιστοποίησης [16] [89]. 

Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης της οντολογίας µας. Για τη δηµιουργία των 

individuals, χρησιµοποιήθηκε το Protégé και σχεδιάστηκε ξεχωριστά κάθε οντότητα.   

Η συνεχόµενη δηµιουργία των individuals απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, όπως η 

αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία individuals από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων του 

µητρώου των φοιτητών. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την δηµιουργία µιας 

υπηρεσίας που θα µπορούσε να συλλέξει το µητρώο καθενός και την εξαγωγή αυτού να την 

πρόσθετε στην οντολογία.   

Διαφορετική λύση, θα µπορούσε να είναι η υιοθέτηση του virtuoso universal server ως το 

κατεξοχήν σύστηµα βάσης δεδοµένων για την εφαρµογής του µητρώου, και µετέπειτα η 

αυτοµατοποιηµένη εξαγωγή της ΒΔ σε γράφους RDF. 

Υιοθέτηση µηχανήµατος µεγαλύτερων δυνατοτήτων µε αποκλειστική χρήση ως SPARQL 

Endpoint. Αυτό θα επιφέρει ταχύτερη απόκριση για κάθε λειτουργία και αποσυµφόρηση των 

περίπλοκων ερωτηµάτων από ταυτόχρονα ερωτήµατα.  

Μετατροπή και σύνδεση της οντολογίας µε άλλες συναφείς οντολογίες για τη δηµοσίευση 

µέρους ή ολόκληρης της οντολογίας στο LOD cloud [9].   

Βελτιώσεις στην web εφαρµογή, για σύστηµα διαχείρισης χρηστών και διαχείρισης 

πολλαπλών αρχείων ερωτηµάτων XML. 

Σύνδεση της web εφαρµογής, µε το LDAP server του virtuoso για την αποθήκευση των 

αρχείων ερωτηµάτων. 
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