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τα πλαίςια τθσ εργαςίασ κα δθμιουργιςετε μια οντολογία που να αναπαριςτά αφθρθμζνα κάποιο κζμα ςτον 

φυςικό κόςμο. Σο κζμα μπορεί να είναι οτιδιποτε ςασ ενδιαφζρει ι πάνω ςτο οποίο ζχετε γνϊςεισ. 

Ερώτημα 1 

Μελετιςτε  τισ μεκοδολογίεσ δθμιουργίασ μιασ οντολογίασ  που προτείνονται  ςτα παρακάτω:  

http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101-noy-mcguinness.html 

http://www.dcs.bbk.ac.uk/~michael/sw/slides/Sew11-5.pdf 

Α. Περιγράψτε ςε φυςικι γλϊςςα το γνωςτικό πεδίο τθσ οντολογίασ που κα δθμιουργιςετε. 

Β. Προςπακιςτε να  απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 Ποιο είναι το αντικείμενο που κα καλφψει θ οντολογία; 

 Για ποιο ςκοπό κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ οντολογία; 

 Για τι τφπου ερωτιςεισ κα παρζχει απαντιςεισθ πλθροφορία που κα υπάρχει ςτθν οντολογία; 

 Πωσ κα μποροφςε να επεκτακεί θ πλθροφορία τθσ οντολογίασ αν χρθςιμοποιθκεί μθχανιςμόσ 

ςυμπεραςμοφ. 

Προςπακιςτε να φανταςτείτε μια εφαρμογι ι ζνα ςφςτθμα που κα μποροφςε να αξιοποιιςει τθν 

οντολογία ςασ και περιγράψτε τισ λειτουργίεσ του. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ τθσ οντολογίασ να λάβετε υπόψθ τισ απαντιςεισ ςασ ςτισ παραπάνω 

ερωτιςεισ και τισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ που κα τθν αξιοποιοφςε, αντικείμενο του 7ου ερωτιματοσ τθσ 

εργαςίασ. 

Γ. Ορίςτε τισ κλάςεισ τθσ οντολογίασ και τθν ιεραρχία τουσ (δείτε το παράρτθμα Α για τισ απαιτιςεισ/προδιαγραφζσ 

που κα πρζπει να ζχει). υγκεκριμζνα περιγράψτε ςφντομα τι αντιπροςωπεφει κάκε κλάςθ και ςτθν ςυνζχεια 

παρουςιάςτε τθν ιεραρχία τουσ ςχθματικά. (βλ. Ενότθτα 4 του παραπάνω πρϊτου οδθγοφ) 

Δ. Ορίςτε τισ ιδιότθτεσ (Properties) των κλάςεων (δείτε το παράρτθμα Α για τουσ τφπουσ ιδιοτιτων που κα πρζπει 

να καλφψετε). Περιγράψτε ςφντομα τι αντιπροςωπεφει θ κακεμία και ςχθματίςτε και πάλι μια ιεραρχία μεταξφ 

τουσ. Επίςθσ δϊςτε τυχόν περιοριςμοφσ τουσ και ειδικζσ ιδιότθτεσ που μπορεί να ζχει θ κακεμία (μεταβατικζσ, 

ςυμμετρικζσ κτλ).(βλ. Ενότθτα 5 του παραπάνω πρϊτου οδθγοφ) 

Ε. Ορίςτε μερικά ςτιγμιότυπα για τισ κλάςεισ τθσ οντολογίασ  

Σ.χεδιάςτε τον γράφο τθσ οντολογίασ με τισ κλάςεισ, τισ ςχζςεισ και τα ςτιγμιότυπα που ορίςατε (όπωσ ςτο 

παράδειγμα τθσ εικόνασ)  

http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101-noy-mcguinness.html
http://www.dcs.bbk.ac.uk/~michael/sw/slides/Sew11-5.pdf


 

Μπορείτε να ςχεδιάςετε τον γράφο μόνοι ςασ ι να χρθςιμοποιιςετε κάποιο plugin του Protégé  όπωσ to ‘OntoViz’ 

ι το ‘Jambalaya’, αφοφ δθμιουργιςετε τθν οντολογία ςτο ερϊτθμα 2. 

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoViz 

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Jambalaya 

Σθμείωςθ: Στο παράρτθμα Α δίνονται περιςςότερεσ οδθγίεσ για τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν ωσ προσ το μζγεκοσ 

και τισ ςχζςεισ που κα πρζπει να εκφράηονται ςτθν οντολογία.  

 

Ερώτημα 2 

Κατεβάςτε και εγκαταςτιςτε το εργαλείο Protégé (Ζκδοςη 3.5)από εδϊ: 

http://protege.stanford.edu/download/protege/3.5/installanywhere/Web_Installers/ 

Μελετιςτε τον παρακάτω οδθγό δθμιουργίασ OWL οντολογίασ με το Protégé-OWL: 

http://dspace.siu.ac.th/bitstream/1532/870/1/ProtegeOWLTutorial.ppt 

τθ ςυνζχεια αναπτφξτε τθν οντολογία που ςχεδιάςατε ςτο πρϊτο ερϊτθμα ςε OWL με το Protégé (Επιλζξτε 

“OWL/RDF Files”και ςτθ ςυνζχεια “OWL  DL” ςτα παράκυρα δθμιουργίασ νζου Project όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ). 

 

 

 

 

 

 

 Όταν δθμιουργείτε κλάςεισ, δϊςτε προςοχι ςτθν διαφορά των “Necessary” και “Necessary & Sufficient” 

περιοριςμϊν! 

 Καλό είναι κατά τθν διάρκεια ανάπτυξθσ τθσ οντολογίασ ςασ ςτο Protégé να ελζγχετε τακτικά για αςυνζπειεσ 

(Reasoning->CheckConsistency, ClassifyTaxonomy και ComputeInferredTypes) ώςτε ενδεχόμενα λάκθ να 

εντοπίηονται και να επιδιορκώνονται ζγκαιρα. 

 

 

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/OntoViz
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Jambalaya
http://protege.stanford.edu/download/protege/3.5/installanywhere/Web_Installers/
http://dspace.siu.ac.th/bitstream/1532/870/1/ProtegeOWLTutorial.ppt


Παραδοτζα: 

 Σα αρχεία .owl (τθσ οντολογίασ) και .pprj (τουProtégé). 

 Αναφορά με ότι ηθτάει το κάκε ερϊτθμα. 

o Για το ερϊτθμα 2, παρακζςτε τισ κλάςεισ και ιδιότθτεσ που ορίςατε ςτθν οντολογία ςασ και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ με βάςθ το Παράρτθμα Α. 

Η παράδοςθ του αρχείου κα γίνει θλεκτρονικά ςτο site του μακιματοσ ςτο eclass.. Σο ςυμπιεςμζνο αρχείο που κα 

περιζχει τα παραπάνω πρζπει να ζχει όνομα : «KRWEB_AM_ ASK_4.rar» (όπου ΑΜ ο αρικμόσ μθτρϊου ςασ)  

Βαθμολογία: 

Η εργαςία είναι ατομικι. Η άςκθςθ ςυμμετζχει ςε ποςοςτό 25% ςτον τελικό βακμό του μακιματοσ ωςτόςο είναι 

υποχρεωτική. Η τελικι άςκθςθ (project) που κα βγει μετά κα αποτελεί ςυνζχεια τθσ παροφςασ εργαςίασ που κα 

αποτελεί προαπαιτοφμενο. Η 4θ Άςκθςθ και το Project κα μποροφν να παραδοκοφν και ςτθν εξεταςτικι του 

επτζμβρθ (ενδεχομζνωσ και τον Ιοφνθ, ανάλογα με το τι κα ιςχφςει για τα μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου). 

Ερϊτθμα 1  (40%) 

Ερϊτθμα 2  (60%) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α :Απαιτιςεισ τθσ οντολογίασ 

 

Η οντολογία που κα δθμιουργιςετε κα πρζπει να περιζχει: 

Κλάςεισ 

 Σουλάχιςτον: 

- 16 κλάςεισ οργανωμζνεσ ςε τουλάχιςτον τρία επίπεδα ιεραρχίασ (υποκλάςεων)  
- 6 κλάςεισ να αποτελοφν υποκλάςεισ άλλων (Subsumption) 

- 6 κλάςεισ να είναι ξζνεσ μεταξφ τουσ (Disjointness) 

- 6 κλάςεισ να προκφπτουν από λογικι ςφνκεςθ άλλων: Χρθςιμοποιιςτε τουλάχιςτον δφο φορζσ κακεμία 

από τισ παρακάτω πράξεισ: 

o τομι (Intersection) 

o ζνωςθ (Union) 

o ςυμπλιρωμα (Complement) 

- 5 κλάςεισ να  προκφπτουν από περιοριςμό (Restriction) ςε ςχζςεισ. υγκεκριμζνα να χρθςιμοποιιςετε 

τουλάχιςτον 2 φορζσ κακζνα από τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: 

o existential restriction (someValuesFrom) 

o universal restriction (allValuesFrom) 

o hasValue 

o Minimum/Maximum Cardinality 

- 2 κλάςεισ να προκφπτουν από ςυνδυαςμό λογικϊν πράξεων και περιοριςμϊν ςε ςχζςεισ. 

- 4 κλάςεισ τουλάχιςτον να οριςτοφν με περιοριςμοφσ "Necessary & Sufficient" ϊςτε να μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για ταξινόμθςθ αντικειμζνων ςτισ κλάςεισ αυτζσ. 

 

 

 



Ιδιότθτεσ 

Σουλάχιςτον: 

- 16 ιδιότθτεσ οργανωμζνεσ ςε τουλάχιςτον δυο επίπεδα ιεραρχίασ. Να υπάρχουν ιδιότθτεσ και των δυο 
τφπων (datatype και objectProperties) ςε ποςοςτό 30% τουλάχιςτον από το κακζνα. 
Επίςθσ από αυτζσ κα πρζπει τουλάχιςτον: 

o 4 ιδιότθτεσ να αποτελοφν subproperties άλλων ιδιοτιτων 
o 4 ιδιότθτεσ να οριςτοφν με τισ αντίςτοιχεσ αντίςτροφεσ (inverse)  
o 2 ιδιότθτεσ να είναι ςυμμετρικζσ (symmetric) 
o 2 ιδιότθτεσ να είναι μεταβατικζσ(transitive) 
o 2 ιδιότθτεσ να είναι ςυναρτθςιακζσ (functional) 
o 2 ιδιότθτεσ να είναι inverse functional 

 
 
Αντικείμενα/ςτιγμιότυπα 

- Σουλάχιςτον 20 αντικείμενα φροντίηοντασ άμεςα ι ζμμεςα (μετά από Reasoning) να καλφπτουν όλεσ τισ 

κλάςεισ τθσ οντολογίασ.  


