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Εισαγωγή στις Οντολογίες σε 4 ΒΗΜΑΤΑ – Φύλλο εργασίας  

ΣΚΟΠΟΣ: 
 Nα δούμε πώς είναι ένα αρχείο RDF/XML 

 Να κατανοήσουμε τα βασικά βήματα οικοδόμησης μια οντολογίας  

 Nα γνωσίσουμε με το περιβάλλον Protégé  

ΕΝΝΟΙΕΣ: 
machine actionable data, RDF triple, class, instance, property or relation 

BHMA 1 Download the RDF/XML file of an existing ontology 
Σκοπός μιας Οντολογίας είναι να περιγράψει ένα πεδίο ορίζοντας τη σημασιολογία του με 

τρόπο ‘κατανοητό για τον Η/Υ’.  

Το αποτέλεσμα μιας Οντολογίας είναι, συχνά, ένα αρχείο σε μορφότυπο RDF/XML. Να ένα 

παράδειγμα: 

1. Κατέβασε την οντολογία από εδώ: http://o4dh.com/lekythos 

 

2. Μπορείς να την ανοίξεις σε έναν απλό εκδότη κειμένου (text editor), π.χ. Notepad, Text 

Ed it, ή Sublime Text https://www.sublimetext.com/  

3. Τι παρατηρείς, α. ως προς τη ‘δομή’ και β. ως προς το ‘περιεχόμενο’; 

Η πρώτη ‘ενότητα’ είναι μεταδεδομένα κατανοητά από τον Η/Υ. 

Η επόμενη ενότητα τιτλοφορείται SKOS (Simple Knowledge Organization System). 

http://o4dh.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://o4dh.com/lekythos
https://www.sublimetext.com/
https://www.w3.org/2004/02/skos/
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ΒΗΜΑ 2 Conceptualize/Ontology unplugged: draw your first triple 
1. Θα δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ οντοτήτων (entities) σχετικά με τον Δ. Θεοτοκόπουλο 

της μορφής. Σκοπός μας είναι να ‘αναλύσουμε’ την πραγματικότητα πλησιάζοντας όσο 

περισσότερο γίνεται σε απλές δηλώσεις (statements) που θα μπορούσε να κατανοήσει ο Η/Υ: 

Παραδείγματα:  

Ο Δ. Θεοτοκόπουλος είναι ο Ελ Γκρέκο 
Το «Δ. Θεοτοκόπουλος» είναι το όνομά του στα Ελληνικά. 
Ο El Greco είναι ζωγράφος 
Μπορείς να σκεφτείς κι άλλες τέτοιες απλές δηλώσεις. 

2. Πήγαινε στην ιστοσελίδα: https://www.theoi.com/Ther/DrakainaPoine.html 

Κάνε ό,τι έκανες και παραπάνω για το κείμενο που βλέπεις:  

 

BHMA 3 Download Protégé  
Μπορείς να κατεβάσεις το Protégé από εδώ: 

https://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege  

  

Ή μπορείς να εγγραφείς στο Web Protégé εδώ: https://webprotege.stanford.edu/ 

Προσοχή!  

http://o4dh.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.theoi.com/Ther/DrakainaPoine.html
https://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege
https://webprotege.stanford.edu/
https://www.theoi.com/Ther/DrakainaPoine.html
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O Web Protégé δεν προσφέρει τις ίδιες λειτουργικότητες με την desktop εκδοχή (π.χ. 

reasoner, Sparql), μπορείς όμως να τον χρησιμοποιήσεις συνεργατικά με τα μέλη της ομάδας 

σου. 

Ο Desktop Protégé χρειάζεται να έχεις ήδη κατεβάσει και εγκαταστήσει τη γλώσσα java από 

εδώ:  

Windows https://www.java.com/en/download/  

Mac https://java.com/en/download/apple.jsp  

ΒΗΜΑ 4 First step to building an ontology from scratch 
Θα χτίσουμε μια οντολογία στο πεδίο της Ελληνικής Μυθολογίας.  

Θα ξεκινήσεις από την ιεραρχία των κλάσεων (class hierachy). 

Θα δημιουργήσεις ένα δέντρο, με ρίζα στο στοιχείο owl:Thing. 

 Όλες οι κλάσεις που θα δημιουργήσεις, είναι υποκλάσεις (subclasses) του στοιχείου αυτού. 

 

 

http://o4dh.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.java.com/en/download/
https://java.com/en/download/apple.jsp

