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ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΡΓΑΙΑ (υνζχεια) 

Απαραίτθτο προαπαιτοφμενο τθσ άςκθςθσ είναι να ζχετε υλοποιιςει τθν 4θ Σειρά Αςκιςεων, ςτθν οποία κα ζχετε 

ςχεδιάςει και αναπτφξει μια οντολογία τθσ επιλογισ ςασ, πάνω ςτθν οποία βαςίηονται τα παρακάτω ερωτιματα. 

Μπορείτε να κάνετε αλλαγζσ ςτθν οντολογία τθσ 4θσ Σειράσ Αςκιςεων και να προςκζςετε όςεσ κλάςεισ, ιδιότθτεσ 

και αντικείμενα χρειάηεται, αν ςασ βοθκάει ςτο να απαντιςετε τα ερωτιματα. 

 

Ερώτημα 1 

Από το μενοφ επιλζξτε πρϊτα ζναν Reasoner (Reasoning->Pellet)και ςτθν ςυνζχεια (Reasoning-

>ClassifyTaxonomy). 

a. Από τθν καρτζλα Classes, εξάγετε δυο screenshots, ζνα με τθν “asserted class hierarchy” και ζνα με τθν 

“inferred class hierarchy”, όπωσ το παράδειγμα (οι ιεραρχίεσ να είναι πλιρωσ αναπτυγμζνεσ): 

 

 

b. Από τθν καρτζλα OWLViz, επιλζξτε τθν οντότθτα Thing, και τθν επιλογι , (show all classes) και ςτθν ςυνζχεια 

με τθν επιλογι   (export to image) εξάγετε εικόνεσ από Asserted και Inferred Model, όπωσ το παράδειγμα: 

(Δείτε το παράρτθμα με οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςθ του OWLViz) 



 

c. Καταγράψτε τισ διαφορζσ που ενδεχομζνωσ υπάρχουν μεταξφ των  ιεραρχιϊν των κλάςεων και των αντίςτοιχων 

γράφων που εξάγατε από τα παραπάνω ερωτιματα και προςπακιςτε να τισ ερμθνεφςετε. 

 

Ερώτημα 2 

Από το μενοφ επιλζξτε πρϊτα ζναν Reasoner (Reasoning->Pellet) και ςτθν ςυνζχεια: (Reasoning->Classify 

Taxonomy) και (Reasoning->Compute Inferred Types).  

Να επιλζξετε 5 αντικείμενα που ανικουν ςε διαφορετικζσ κλάςεισ μεταξφ τουσ και να γράψετε για το κακζνα (ςε 

μορφι triples και φυςικισ γλϊςςασ) τθν γνϊςθ: 

- Που ζχει δοκεί άμεςα (asserted) 

- Που προκφπτει από τθν οντολογία μετά από reasoning(inferred) 

Για παράδειγμα ςτθν οντολογία generations.owl, για τθν διλωςθ του ςτιγμιότυπου William 
 
<Person rdf:about="#William"> 

   <hasSexrdf:resource="#MaleSex"/> 

   <hasChildrdf:resource="#Peter"/> 

</Person> 

 
Ζχουμε: 
 

Asserted Inferred 

William     is-a           Person 
William     hasSex     MaleSex 
William     hasChild  Peter 

William   is-a    Grandfather 

 

Προςπακιςτε με τθν επιλογι ςασ να αναδείξετε τθν χρθςιμότθτα τθσ οντολογίασ ςασ και τθν δυνατότθτα να 

παράγει νζα πλθροφορία μετά από Reasoning. 



Ερώτημα 3 

Επιλζξτε πζντε ζννοιεσ (γνϊςθ) που ζχετε αναπαραςτιςει ςτθν οντολογία ςασ οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν 

από τθν Μθχανι υμπεραςμοφ για να παράγει νζα γνϊςθ ι να διαπιςτϊςει αςυνζπειεσ. Μερικά παραδείγματα 

τζτοιων εννοιϊν είναι θ διλωςθ κάποιασ κλάςθσ με περιοριςμοφσ (Necessary ι Necessary & Sufficient) ι λογικι 

ςφνκεςθ, ι θ διλωςθ κάποιασ ιδιότθτασ ωσ functional, transitive κτλ. 

 

Για κάκε μια από τισ πζντε ζννοιεσ: 

 

i) Γράψτε τθν γνϊςθ που αναπαριςτά ςε φυςικι γλϊςςα, ςε κϊδικα OWL και ςε μορφι DL (Description Logic). 

 

ii) Αναφζρετε ζνα παράδειγμα αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ από τθν Μθχανι υμπεραςμοφ. 

Σο κάκε παράδειγμα μπορεί να δείχνει είτε τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ, ι τθν εμφάνιςθ αςυνζπειασ.  

 Μπορείτε να προςκζςετε αντικείμενα και να τουσ δϊςετε τιμζσ ςε ιδιότθτεσ, για τθν επεξιγθςθ ςασ. ε 

κάκε περίπτωςθ να παρακζςετε ςε μορφι τριπλετϊν τθν άμεςθ γνϊςθ (asserted) και τθν γνϊςθ που 

εξάγεται από τθν μθχανι ςυμπεραςμοφ (inferred) όπωσ φαίνεται ςτο Ερϊτθμα 2 τθσ 3θσ Σειράσ Αςκιςεων. 

 

Ερώτημα 4 

Από το μενοφ επιλζξτε  

 Reasoning -> Open SPARQL Query panel 

 Reasoning -> Open SWRL Tab 

 

a. Σχθματίςτε 6 queries ςτθν γλϊςςα SPARQL ϊςτε να ανακτιςετε πλθροφορία από τθν οντολογία ςασ. Παρακζςτε 

το ερϊτθμα ςε φυςικι γλϊςςα και ςε SPARQL και τα αποτελζςματα που επζςτρεψε το SPARQL Query Panel. 

Χρθςιμοποιιςτε τουλάχιςτον δφο φορζσ τα παρακάτω:  ORDER BY, FILTER, OPTIONAL 

Χρθςιμοποιιςτε τουλάχιςτον μια φορά τα παρακάτω:  UNION, MAX, DISTINCT 

Ελζγξτε τα αποτελζςματα που επζςτρεψε το ςφςτθμα και ςχολιάςτε αν το SPARQL Query panel αξιοποιεί τον 

μθχανιςμό ςυμπεραςμοφ. Αν δεν τον αξιοποιεί ςυμπλθρϊςτε τα αποτελζςματα που κα ζπρεπε να επιςτρζψει 

κάκε ερϊτθμα αν χρθςιμοποιοφςε μθχανιςμό ςυμπεραςμοφ. 

Σχθματίςτε τα queries με τρόπο ϊςτε να αναδεικνφουν τθν δυνατότθτα Reasoning τθσ οντολογίασ ςασ και 

ελζγξτε αν ζχουν καλυφκεί οι προδιαγραφζσ τθσ οντολογίασ όπωσ τισ καταγράψατε ςτο πρϊτο ερϊτθμα 

απαντϊντασ ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ για τουσ ςτόχουσ. 

http://protege.stanford.edu/doc/sparql/ 

http://www.xml.com/pub/a/2005/11/16/introducing-sparql-querying-semantic-web-tutorial.html?page=1 

b. Διαβάςτε τον παρακάτω οδθγό για τθν SWRL, και μελετιςτε το παράδειγμα οντολογίασ που ςυνδυάηει  OWL 

οντολογία με κανόνεσ SWRL. 

 
http://www.scribd.com/doc/23580395/SWRL-Tutorial-01 

http://protege.cim3.net/file/pub/ontologies/family.swrl.owl/family.swrl.owl 

 

τθ ςυνζχεια από το SWRLTab προςκζςτε 6 κανόνεσ ςτθν γλϊςςα SWRL. Παρακζςτε για κάκε κανόνα, 

τον κϊδικα SWRL και μια περιγραφι του ςε φυςικι γλϊςςα.  

 

http://protege.stanford.edu/doc/sparql/
http://www.xml.com/pub/a/2005/11/16/introducing-sparql-querying-semantic-web-tutorial.html?page=1
http://www.scribd.com/doc/23580395/SWRL-Tutorial-01
http://protege.cim3.net/file/pub/ontologies/family.swrl.owl/family.swrl.owl


Προςπακιςτε να ςυντάξετε κανόνεσ που περιγράφουν γνϊςθ που δεν καλφπτεται ιδθ από τθν 

οντολογία ςασ και που κα ιταν δφςκολο να αναπαραςτακεί με τισ δυνατότθτεσ τθσ OWL. Aν 

χρειάηεται προςκζςτε κατάλλθλεσ κλάςεισ, ςχζςεισ ι αντικείμενα. 

 

Ενεργοποιείςτε τον Pellet και για κάκε κανόνα δείξτε ζνα παράδειγμα που ενεργοποιείται, 

παρακζτοντασ τα δεδομζνα (τριπλζτεσ) που προκάλεςαν τθν πυροδότθςθ του κανόνα και τα 

δεδομζνα (τριπλζτεσ) που δθμιοφργθςε ο κανόνασ.   

 

Ερώτημα 5: 

Εξθγιςτε τι είναι τα: 

• open-world assumption 

• non-unique-name assumption 

χρθςιμοποιϊντασ για το κακζνα ζνα παράδειγμα από τθν οντολογία που φτιάξατε (αν χρειάηεται προςκζςτε 

κατάλλθλεσ κλάςεισ ι αντικείμενα).  

Ερώτημα 6:  

a. Αναπτφξτε εφαρμογι ςε Java που να αξιοποιεί τθν οντολογία που ςχεδιάςατε προςπακϊντασ να 

αναδείξετε τθν δυνατότθτα  επζκταςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ μζςω του μθχανιςμοφ Reasoning, και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαντιςεισ ςασ ςτο Ερϊτθμα 1.Β. τθσ 4θσ Σειράσ Αςκιςεων. 

Η εφαρμογι που κα φτιάξετε κα πρζπει: 

 Να φορτϊνει τθν οντολογία OWL που δθμιουργιςατε και να εφαρμόηει μοντζλο ςυμπεραςμοφ (Inference) 

 Να δίνει δυνατότθτα ανάκτθςθσ και παρουςίαςθσ ςτιγμιότυπων τθσ οντολογίασ κατόπιν επιλογισ κάποιασ 

κλάςθσ από τον χριςτθ. 

 Να δίνει δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων ςτιγμιότυπων. 

 Να δίνει τθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτιγμιοτφπων με βάςθ τιμζσ παραμζτρων που κα κακορίηει ο 

χριςτθσ, χρθςιμοποιϊντασ ερωτιματα SPARQL ι RDQL. 

 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ ςτιγμιότυπου και παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ που ςχετίηεται με αυτό. 

Η χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ κα μετριςει κετικά. 

τθν αναφορά: 

 Αναφζρετε τα εργαλεία και τισ βιβλιοκικεσ που χρθςιμοποιιςατε για τθν υλοποίθςθ. 

 Περιγράψτε ςφντομα τον τρόπο υλοποίθςθσ και παρακζςτε κομμάτια κϊδικα που υλοποιοφν τα ηθτοφμενα. 

 Περιγράψτε με ποιον τρόπο θ εφαρμογι που αναπτφξατε εκμεταλλεφεται τθν οντολογία ςασ και πωσ 

αξιοποιεί τθν δυνατότθτα ςυμπεραςμοφ (Reasoning).  

Προτείνεται ανάπτυξθ ςε γλϊςςα Java με το JENA API. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε οποιαδιποτε γλϊςςα και 

αντίςτοιχο API υποςτθρίηει διαχείριςθ OWL Οντολογίασ, μθχανιςμό ςυμπεραςμοφ και ερωτιματα SPARQL. 

http://jena.apache.org/documentation/ontology/index.html 

http://jena.apache.org/documentation/inference/index.html 

http://opentox.org/data/documents/development/RDF%20files/JavaOnly/query-reasoning-with-jena-and-sparql 

http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/j-jena/ 

 

http://jena.apache.org/documentation/ontology/index.html
http://jena.apache.org/documentation/inference/index.html
http://opentox.org/data/documents/development/RDF%20files/JavaOnly/query-reasoning-with-jena-and-sparql
http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/j-jena/


Bonus Ερώτημα (+1  ςτον τελικό βακμό του μακιματοσ):  

Αξιοποιιςτε ςτθν εφαρμογι του ερωτιματοσ 6,  τουσ κανόνεσ που δθμιουργιςατε ςτο  ερϊτθμα 5b. 

Η Jena δεν μπορεί από μόνθ τθσ να αξιοποιιςει κανόνεσ SWRL. Ωςτόςο μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν Jena τον Pellet που υποςτθρίηει SWRL. 

- http://clarkparsia.com/pellet/faq/using-pellet-in-jena/ 

- http://allthingssemantic.blogspot.gr/2012/04/configuring-pellet-reasoner-and-jena.html 

Εναλλακτικά μπορείτε να προςπακιςετε να μετατρζψετε τουσ κανόνεσ ςτθν γλϊςςα ‘Jena Rules’ που μπορεί να 

αξιοποιιςει θ Jena από μόνθ τθσ με τθν Rule Engine που περιζχει. 

- http://hydrogen.informatik.tu-cottbus.de/wiki/index.php/JenaRules 

- http://jena.apache.org/documentation/inference/ 

- http://lyle.smu.edu/~coyle/cse7392.semweb/handouts/s13.Creating%20Rules%20in%20Jena.pdf 

 

Παραδοτζα: 

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

 Αναφορά με ότι ηθτάει το κάκε ερϊτθμα, παρακζτοντασ όπου απαιτείται εικόνεσ. 

o Για το ερϊτθμα 6, παρακζςτε και ςχολιάςτε τον κϊδικα που υλοποιεί τα ηθτοφμενα. Επίςθσ 

περιγράψτε ςφντομα τα εργαλεία και τισ βιβλιοκικεσ που χρθςιμοποιιςατε ςτθν ανάπτυξθ. 

 Πηγαίο (κώδικας και project αρτεία αν σπάρτοσν) και εκτελέσιμο κώδικα για το ερώτημα 6. 

Σο ςυμπιεςμζνο αρχείο που κα περιζχει τα παραπάνω πρζπει να ζχει όνομα : «KRWEB_AM_PROJECT.rar» (όπου 

ΑΜ ο αρικμόσ μθτρϊου ςασ) και θ παράδοςθ γίνεται από το site του μακιματοσ ςτο eclass. 

 

Βαθμολογία: 

Η εργαςία είναι ατομικι με ποςοςτό 55% ςτον τελικό βακμό του μακιματοσ. Η βακμολογία κα ςτθριχκεί ςε 

βακμολόγθςθ των παραδοτζων και ςε προφορικι εξζταςθ που κα οριςτεί. 

Ερώτημα 1: 10% 

Ερώτημα 2: 15% 

Ερώτημα 3: 20% 

Ερώτημα 4: 25% 

Ερώτημα 5: 10% 

Ερώτημα 6: 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clarkparsia.com/pellet/faq/using-pellet-in-jena/
http://allthingssemantic.blogspot.gr/2012/04/configuring-pellet-reasoner-and-jena.html
http://hydrogen.informatik.tu-cottbus.de/wiki/index.php/JenaRules
http://jena.apache.org/documentation/inference/
http://lyle.smu.edu/~coyle/cse7392.semweb/handouts/s13.Creating%20Rules%20in%20Jena.pdf


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Οδθγίεσ για εγκατάςταςθ του OWLViz 

Κατεβάςτε και εγκαταςτιςτε το GraphViz. 

Προτείνεται να κατεβάςετε παλαιότερθ ζκδοςθ (πχ 2.24) απο εδϊ: 

http://www.graphviz.org/pub/graphviz/stable/windows/ 

το Protégé από το μενοφ OWL->Preferences επιλζξτε τθν καρτζλα Tabs και τςεκάρετε τo OWLViz Tab. τθ 

ςυνζχεια ςτθν καρτζλα OWLViz πατιςτε το κουμπί Options (βλ εικόνα). 

 

το Dot Application Path πατιςτε Browseκαι πθγαίνετε ςτον φάκελο εγκατάςταςθ του GraphViz και ςτθ ςυνζχεια 

ςτο bin\dot.exe 

 

http://www.graphviz.org/pub/graphviz/stable/windows/

