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Περίληψη 
 

Η ιδέα της δηµιουργίας ενός νέου Παγκόσµιου Ιστού, όπου τα υπολογιστικά συστήµατα 
κατανοούν την πληροφορία και -βασιζόµενα στο περιεχόµενό της- προσφέρουν προηγµένες 
υπηρεσίες, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστηµονικών κοινοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένου και αυτής των επιστηµόνων της πληροφορίας. Οι ειδικοί στο χώρο της 
πληροφορίας αναµένεται, ως διαχειριστές της, να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 
Παρόντος Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) στο Σηµασιολογικό Ιστό του µέλλοντος 
(Semantic Web). Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών Σηµασιολογικού Ιστού στο χώρο της 
διαχείρισης της πολιτισµικής πληροφορίας αποτελεί πρόκληση για τους ειδικούς τόσο των 
επιστηµών της πληροφορίας, όσο και της πολιτισµικής πληροφορικής. Η επιτυχία του 
εγχειρήµατος εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθµό κατανόησης του θεωρητικού πλαισίου 
πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι τεχνολογίες. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συµβάλει 
προς αυτήν την κατεύθυνση αναλύοντας, στο πρώτο της µέρος, τη θεωρία και συνεχίζοντας, στο 
δεύτερο, µε σχετικό παράδειγµα. 

Κύριο άξονα στη θεωρητική προσέγγιση του θέµατος αποτελεί η διαστρωµατωµένη 
αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού. Οι νέες τεχνολογίες που βασίζονται στη 
σηµασιολογία των δεδοµένων και των πληροφοριών θεωρούνται δύσκολες στην εφαρµογή τους, 
µε αποτέλεσµα να προτιµώνται γνωστές και –κατά συνέπεια- ασφαλέστερες λύσεις 
πληροφορικής οργάνωσης. Η εισαγωγή της καινοτοµίας, ωστόσο, σε βιβλιοθήκες, και σε 
κέντρα διαχείρισης της πολιτισµικής πληροφορίας γενικότερα, αποτελεί µία συνηθισµένη 
πρακτική, λόγος για τον οποίο εκδηλώνεται από την πλευρά των επιστηµόνων που 
απασχολούνται σε αυτούς τους χώρους ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον τους 
εστιάζεται στην κατανόηση του τρόπου σηµασιολογικής αναπαράστασης της γνώσης. Ο 
απώτερος στόχος είναι η υιοθέτηση και η αξιοποίηση αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης στη 
βελτίωση των ήδη παρεχόµενων υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων, πιο προηγµένων, οι 
οποίες θα προσφέρουν πρωτοποριακές -για τα σύγχρονα διαθέσιµα τεχνολογικά εργαλεία- 
λύσεις.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγµα χρήσης τεχνολογιών 
Σηµασιολογικού Ιστού από το χώρο της πολιτισµικής πληροφορίας. Ο Παγκόσµιος Ιστός του 
µέλλοντος προσφέρει νέες προοπτικές στο χώρο της διαχείρισης της πληροφορίας (Information 
Management). µπορεί να δώσει ώθηση σε νέες εφαρµογές διαχείρισης γνώσης (Knowledge 
Management) και να εισάγει “νοήµονες” υπηρεσίες που θα πραγµατοποιούν εργασίες αντί των 
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ανθρώπων µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Παρουσιάζεται µία υποθετική εφαρµογή από 
το χώρο της βιβλιοθηκονοµίας, η µεθοδολογία της οποίας µπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλους 
τοµείς της πολιτισµικής πληροφορίας. Η διαπίστωση ότι έχουν ήδη αρχίσει να δηµιουργούνται 
νησίδες πολιτισµικής πληροφορίας οργανωµένης µε σηµασιολογικό τρόπο θα αποτελέσει 
έναυσµα για τη δηµιουργία νέων νησίδων και για τη διασύνδεσή τους µε τις υπάρχουσες, 
προβάλλοντας ταυτόχρονα στους επιστήµονες της πληροφορίας ρόλους, µέχρι στιγµής, 
άγνωστους. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Σηµασιολογικός Ιστός, Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων, µεταδεδοµένα, 
πολιτισµική πληροφορική, οντολογίες 
 
 
Abstract 
 

The idea of developing a new World Wide Web, where computers understand the meaning 
of the information and offer -based upon it- advanced services has drawn many scientific 
communities’ attention, including the information community. Its professionals are expected 
to be the pioneers in the evolution process from the existing World Wide Web to the Semantic 
Web of the future. Implementing new Semantic Web technologies in the cultural information 
disciplines challenges both the information science and cultural informatics experts. 
Addressing this challenge successfully depends on the understanding of the theoretical 
framework upon which the Semantic Web is based. This paper seeks to contribute to this goal 
by firstly analyzing the basic Semantic Web concepts and by secondly introducing a relevant 
application example.   

Primary axis of the theoretical approach is the Semantic Web’s layered architecture. New 
technologies based upon data’s and information’s semantics are considered difficult in 
implementing. As a result other known, and therefore more secure, solutions of computer 
technology are preferred. Yet, introducing innovation in libraries and cultural information 
centres is a common practice; a fact not ignored by the experts working in these institutions. 
Their growing interest focuses on understanding the method of organizing knowledge 
semantically within the scope of adopting and exploiting new ways in improving rended 
services and in developing new advanced ones. These new advanced services are going to 
offer pioneer –for the state of art technological tools– solutions.     

In the second part of the paper a case semantic application in the cultural information 
domain is mentioned. The future World Wide Web offers new perspective in the information 
management field; it launches new knowledge management applications and introduces 
“intelligent” services, able to perform tasks for people with very satisfying results. An 
indicative example of a hypothetical library application is presented, the methodology of 
which may be used in other cultural information applications too. Ascertaining that semantic 
islands of cultural information are being developed will contribute in developing new ones 
and connecting them with those that already exist. Within this context information scientists 
will be expected to play new roles –unknown to them so far.   
 
Keywords: Semantic Web, Resource Description Framework (RDF), metadata, cultural 
informatics, ontologies 
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1. Εισαγωγή 

  
Ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί ένα σχετικά καινούριο όραµα για την κοινωνία της 
πληροφορίας του µέλλοντος, όπως το εµπνεύστηκε ο πατέρας του σύγχρονου παγκόσµιου 
Ιστού, Berners-Lee (1998). Ο ίδιος υποστήριξε πως η κατανόηση του περιεχοµένου που είναι 
διαθέσιµο στον Παγκόσµιο Ιστό από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µπορεί να προσφέρει 
µία επανάσταση από νέες δυνατότητες και πληροφορικές εφαρµογές (Berners-Lee 2001). Στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας της πληροφορίας του µέλλοντος συµµετέχουν ενεργά οι 
σύγχρονοι διαχειριστές της, οι ειδικοί από το χώρο των επιστηµών της πληροφορίας. 

Η παρουσίαση που ακολουθεί θα θεωρείται πως έχει πετύχει την αποστολή της, αν καταφέρει 
να διασαφηνίσει στους Έλληνες επιστήµονες της πληροφορίας τον τρόπο λειτουργίας του 
Σηµασιολογικού Ιστού, τον τρόπο αναπαράστασης δεδοµένων και νοηµάτων στα πλαίσιά 
του, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των εργαλείων στην ανάπτυξη 
“νοήµονων” υπηρεσιών. Η παρουσίαση διακρίνεται σε δύο µέρη: αρχικά αναπτύσσεται το 
θεωρητικό υπόβαθρο του Σηµασιολογικού Ιστού και προβάλλονται οι δυνατότητές του. 
Ακολουθεί µία µελέτη περίπτωσης στη βιβλιοθηκονοµία µε στόχο να λειτουργήσει ως απτό 
παράδειγµα των όσων αναφέρονται στο θεωρητικό πρώτο µέρος.  

 

2. Αρχιτεκτονική Σηµασιολογικού Ιστού 
 

2.1 Επίπεδο ∆εδοµένων 

Ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί επέκταση του παρόντος Ιστού. Η διαφορά έγκειται στο 
γεγονός ότι αποδίδεται πολύ καλά το νόηµα της διαθέσιµης πληροφορίας σε µορφή 
κατανοητή τόσο από ανθρώπους, όσο και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διευκολύνοντας 
τη µεταξύ τους συνεργασία. Η σηµασιολογική περιγραφή των δεδοµένων και του 
περιεχοµένου πραγµατοποιείται σε σταθερά λεξιλόγια, τα οποία είναι διαθέσιµα στον Ιστό 
και λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς. Για την περιγραφή των δεδοµένων και τη σύνδεσή 
τους µε σταθερά λεξιλόγια απαιτείται η χρήση ενός απλού µοντέλου µεταδεδοµένων και µίας 
σύνταξης για µεταδεδοµένα. Το επικρατέστερο µοντέλο µεταδεδοµένων είναι το Πλαίσιο 
Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework), το οποίο χρησιµοποιώντας 
τριαδικούς συνδυασµούς πόρων Ιστού καταφέρνει να προβάλει µία σαφή µέθοδο έκφρασης 
σηµασιολογίας σε µηχαναγνώσιµη κωδικοποίηση (Miller 1998). 
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Σχήµα 1: Μία RDF δήλωση 

 

Οι Πόροι (Resources) είναι ένας µόνο από τους τρεις τύπους αντικειµένων που αποτελούν το 
βασικό RDF µοντέλο. Οι άλλοι δύο είναι  οι Ιδιότητες (Properties) και οι ∆ηλώσεις 
(Statements). Συγκεκριµένα (Lassila 1999): 

 Πόροι (Resources) Μπορούν να χαρακτηριστούν όλα τα αντικείµενα που περιγράφονται 
από RDF δηλώσεις, π.χ. µία ιστοσελίδα, ένα µέρος µίας ιστοσελίδας, ένας ολόκληρος 
ιστότοπος (Web site). Ακόµα, Πόρος µπορεί να είναι ένα αντικείµενο που δεν είναι άµεσα 
προσβάσιµο µέσω του Παγκόσµιου Ιστού, όπως ένα τυπωµένο βιβλίο. Οι Πόροι του 
παραδείγµατος είναι ο “Ν. Καζαντζάκης” και “Ο Τελευταίος Πειρασµός”. 

 Ιδιότητες (Properties) Εκφράζουν συγκεκριµένες απόψεις, ένα χαρακτηριστικό, µία σχέση 
που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον Πόρο. Ιδιότητα στο παράδειγµα είναι ο 
“Συγγραφέας”.  

 ∆ηλώσεις (Statements) Ένας συγκεκριµένος Πόρος µαζί µε µία δηλωµένη Ιδιότητα συν 
την αξία της ιδιότητας για τον Πόρο αποτελούν µία RDF δήλωση. Στο παράδειγµα: ο Ν. 
Καζαντζάκης είναι συγγραφέας του βιβλίου “Ο Τελευταίος Πειρασµός”.   

 

2.2 Επίπεδο Σχήµατος 

Η σηµασιολογία των Πόρων εκφράζεται µε µία αναφορά (URI) σε ένα σταθερό λεξιλόγιο. Τα 
σταθερά αυτά λεξιλόγια που ονοµάζονται σχήµατα–οντολογίες καθορίζουν τους όρους που 
χρησιµοποιούνται στις RDF δηλώσεις και δίνουν συγκεκριµένο νόηµα σε αυτές. Το καθένα 
από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριµένο επιστηµονικό, επιχειρηµατικό πεδίο και περιλαµβάνει 
τόσο τους όρους που κρίθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί για την περιγραφή τους, όσο και τις 
σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους (Swartz 2002). 

Το RDF περιλαµβάνει µία προκαταρκτική εργασία σχετικά µε το ορισµό σχηµάτων 
µεταδεδοµένων (metadata schemas). Η εργασία αυτή βασίζεται στο RDF µοντέλο και 
ονοµάζεται RDF Schema (Ianella 1999). Το RDF Schema αν και αποτελεί ένα χρήσιµο 
εργαλείο για τον καθορισµό λεξιλογίου, δοµής και περιορισµών και την έκφραση 
µεταδεδοµένων σχετικά µε Πόρους Ιστού, δεν µπορεί να αποδώσει περίπλοκες σχέσεις 
µεταξύ των εννοιών. Επειδή ακριβώς παρέχει περιορισµένες δυνατότητες εκφρασιµότητας, οι 
οποίες δεν αρκούν για µία ολοκληρωµένη οντολογική µοντελοποίηση και λογική, απαιτείται 
ένα επιπλέον επίπεδο πάνω από αυτό του ορισµού λεξιλογίου µέσω σχηµάτων. Αυτήν 
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ακριβώς τη διαστρωµατωµένη αρχιτεκτονική που δηµιουργείται αποκαλεί ο Tim Berners-Lee 
“Σηµασιολογικό Ιστό (Semantic Web)” (Broekstra et. al. 2000: 1). 

 

Λογικό Επίπεδο (Logical layer) 
Επίσηµη σηµασιολογία και υποστήριξη λειτουργίας εξαγωγής συµπερασµάτων 

OIL, DAML-OIL, OWL 
 

Επίπεδο Σχήµατος (Schema layer) 
Ορισµός του λεξιλογίου 

RDF Schema 
 

Επίπεδο ∆εδοµένων (Data layer) 
Απλό µοντέλο δεδοµένων και σύνταξη για µεταδεδοµένα 

RDF 

 

Σχήµα 2: Η διαστρωµατωµένη αρχιτεκτονική του Σηµασιολογικού Ιστού1

 
2.3 Λογικό Επίπεδο 

Στο τρίτο και ανώτερο επίπεδο εισάγονται οι οντολογίες. Ο όρος προέρχεται από το χώρο της 
φιλοσοφίας και εκφράζει ένα τµήµα της το οποίο µελετά τις βασικές αρχές και τις 
νοµοτέλειες της ύπαρξης (Εγκυκλοπαίδεια Υδρία-Cambridge-Ήλιος 1992: Λήµµα 
Οντολογία). Στην πληροφορική, οντολογία ορίζεται ως ο σαφής προσδιορισµός ενός 
εννοιολογικού συλλογισµού (Gruber 1993: 1)2. Περιλαµβάνουν και αυτές, όπως τα σχήµατα, 
ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο όρων και τη διευκρίνιση του νοήµατός τους. Το ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο εκφράζεται σε µία γλώσσα αναπαράστασης οντολογιών, της οποίας η γραµµατική 
περιλαµβάνει επίσηµους περιορισµούς σχετικά µε το πώς οι όροι του λεξιλογίου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µαζί (Metamodel 2003). Πρωταρχικός στόχος µίας οντολογικής 
αναπαράστασης είναι η µείωση της ασάφειας στη χρήση κάποιων όρων, έτσι ώστε οι όροι να 
χρησιµοποιούνται µε την ερµηνεία που τους δόθηκε µέσα στην οντολογία και όχι µε κάποια 
άλλη που πιθανώς αυτοί να επιδέχονται (Ζαπουνίδου 2004: 12). 

Ουσιαστική διαφορά µεταξύ των όρων σχήµα-οντολογία δεν υπάρχει. Έχει επικρατήσει στην 
Κοινότητα του Σηµασιολογικού Ιστού ο πρώτος όρος να αναφέρεται σε απλούς 
εννοιολογικούς συλλογισµούς, οι οποίοι εκφράζονται από λιγότερο εκφραστικές γλώσσες 
αναπαράστασης της γνώσης, όπως είναι το RDF Schema. Ο δεύτερος όρος  αφορά σε πιο 
περίπλοκα µοντέλα, τα οποία περιγράφονται από εκφραστικότερες γλώσσες, όπως είναι οι 
OIL, DAML+OIL, Ontolingua, OWL, κ.λπ. (ESW Wiki FAQs 2003). 

                                                 
1 Το συγκεκριµένο σχήµα µε ελάχιστες τροποποιήσεις βασίζεται σε σχήµα που χρησιµοποιήθηκε στην 
παρουσίαση της γλώσσας αναπαράστασης οντολογιών OIL (Broekstra et.al. 2000: 1) 

2 Η µετάφραση του ορισµού του Gruber ανακτήθηκε από το άρθρο των Τοµαή, Κάβουρα (2002: 1). 
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2.3.1 Σχέση  θησαυρού – οντολογιών  

Η σχέση των οντολογιών µε τους θησαυρούς είναι εµφανής, καθώς και τα δύο εργαλεία 
αποτελούν “προσεγγίσεις δόµησης, ταξινόµησης, µοντελοποίησης και αναπαράστασης 
εννοιών και σχέσεων ενός γνωστικού πεδίου” (Metamodel 2003). Και στις δύο περιπτώσεις η 
κοινή αντίληψη που δηµιουργείται για ένα γνωστικό πεδίο εκφράζεται µέσα από ένα 
ελεγχόµενο λεξιλόγιο όρων, το οποίο έχουν συµφωνήσει να χρησιµοποιούν τα µέλη των 
σχετικών επιστηµονικών κοινοτήτων. Και στα δύο εργαλεία αναπαράστασης γνώσης οι όροι 
του λεξιλογίου οµαδοποιούνται και το νόηµα τους εκφράζεται µε κάποιον τρόπο. ∆ε θα ήταν 
υπερβολή να υποστηριχθεί ότι οι οντολογίες αποτελούν τη φυσική εξέλιξη των θησαυρών. Η 
διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι θησαυροί προορίζονται για χρήση από ανθρώπους, 
ενώ µία οντολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου από ανθρώπους και υπολογιστικά 
συστήµατα. Το χαρακτηριστικό τους αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
Σηµασιολογικού Ιστού και για ό,τι αναµένεται αυτός να παρέχει στην κοινωνία της 
πληροφορίας και γενικότερα στην καθηµερινότητα του µέλλοντος.  

 

3. ∆υνατότητες Σηµασιολογικού Ιστού  
 
Ο τρόπος µε τον οποίο θα αναπτυχθεί ο Σηµασιολογικός Ιστός προβλέπεται (Semaview 2002: 
6) να είναι ανάλογος µε αυτόν του σύγχρονου Παγκόσµιου Ιστού. Το πρώτο βήµα στη 
διαµόρφωση του Παγκόσµιου Ιστού του µέλλοντος είναι η δηµιουργία νησίδων πληροφορίας 
οργανωµένης σηµασιολογικά. Οι νησίδες αυτές σιγά-σιγά θα διασυνδεθούν µεταξύ τους 
προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη προηγµένων εφαρµογών. Το 
επόµενο βήµα είναι η αξιοποίηση του πλέγµατος πληροφοριών, που δηµιουργείται, σύµφωνα 
µε τις προοπτικές που παρέχει η σηµασιολογική τους οργάνωση.  

Το καθένα από τα στάδια εξέλιξης του Σηµασιολογικού Ιστού χαρακτηρίζεται από 
συγκεκριµένες τεχνολογικές δυνατότητες. Η διάθεση µέσω του Παγκόσµιου Ιστού 
δεδοµένων που έχουν οριστεί και διασυνδεθεί µεταξύ τους αποτελεί τη βασική υποδοµή για 
ό,τι υπόσχεται ο µελλοντικός Παγκόσµιος Ιστός: αποτελεσµατικότερη αναζήτηση δεδοµένων 
και πληροφοριών, αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση υπηρεσιών, αξιοποίηση της υπάρχουσας 
γνώσης σε ποικίλες εφαρµογές (Hendler 2002).  
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1. Οι νησίδες δηµιουργούνται  Αποτελεσµατικότερη 
αναζήτηση δεδοµένων 

2. Οι νησίδες διασυνδέονται  Ολοκλήρωση υπηρεσιών 
3. Αξιοποίηση πληροφοριακού 
πλέγµατος  Τεχνητή νοηµοσύνη 

  

 

 

 

 
 

 

?

 

Σχήµα 3: Νησίδες Πληροφορίας3

 
 

3.1 Αναζήτηση δεδοµένων 

Η προφανέστερη δυνατότητα του Σηµασιολογικού Ιστού αφορά στην ανάκτηση 
πληροφοριών τόσο στα πλαίσια του Παγκόσµιου Ιστού, όσο και σε εκείνα µίας Βάσης 
δεδοµένων – Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Η σηµασιολογική οργάνωση της πληροφορίας έχει ως 
επακόλουθο τη βελτίωση των µηχανισµών αναζήτησης µε πιο ποιοτικά αποτελέσµατα κατά 
τις διαδικασίες ανάκτησης δεδοµένων και πληροφοριών. Επιπλέον η χρήση µεταδεδοµένων 
στην περιγραφή Πόρων Ιστού καθιστά δυνατή την αυτόµατη ταξινόµηση και αποθήκευσή 
τους µε βάση κανόνες εξαγωγής συµπερασµάτων που περιλαµβάνονται σε σχετικές 
οντολογίες. Μία τέτοια προοπτική προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στην οργάνωση του 
ψηφιακού περιεχοµένου µε σηµασιολογικά κριτήρια, στην αναζήτηση πληροφοριών και στην 
εξέλιξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και των εφαρµογών ∆ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge 
Management). 

 

3.2 Αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση υπηρεσιών 

Η ύπαρξη οντολογιών που καλύπτουν ποικίλους τοµείς της ανθρώπινης ζωής αποτελεί µία 
σηµαντική υποδοµή για την ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών· η ελεύθερη πρόσβαση µέσω 
Ιστού σε οντολογίες στην ουσία αποτελεί ελεύθερη πρόσβαση σε γνώση που, επιπλέον, είναι 
οργανωµένη σύµφωνα µε λογικά και σηµασιολογικά κριτήρια. Ειδικά προγράµµατα, 
βασιζόµενα σε αυτή τη γνώση, µπορούν να αναζητούν, να εκτελούν ή και να συνθέτουν 
ακόµη νέες υπηρεσίες, προς όφελος του χρήστη. Τα προγράµµατα αυτά ονοµάζονται -
ανάλογα µε την τεχνολογία στην οποία στηρίζονται- Πράκτορες (Agents) ή Υπηρεσίες Ιστού 
(Web Services). Και τα δύο είδη προγραµµάτων, αν και αποτελούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις του Σηµασιολογικού Ιστού, στηρίζονται στη γνώση που προσφέρουν οι 

                                                 
3 Το σχήµα βασίζεται σε εικόνα που χρησιµοποιήθηκε στην παρουσίαση της εταιρείας Semaview (2002: 7). 
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οντολογίες. Οδηγούνται µέσα στον Ιστό ή περιγράφονται από αυτές, προκειµένου να 
εκτελέσουν κάποια ενέργεια για λογαριασµό του χρήστη.   

Μία επιτυχής συνεργασία - αλληλεπίδραση µεταξύ συστηµάτων από διαφορετικούς 
επιστηµονικούς ή επιχειρηµατικούς κλάδους εξαρτάται, εκτός από τα προγράµµατα που 
αναλαµβάνουν το διαδικαστικό κοµµάτι εκτέλεσης ενεργειών, κυρίως από τις οντολογίες που 
τους περιγράφουν. Το πρόβληµα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο κάθε κλάδος 
χρησιµοποιεί δική του ορολογία, µε αποτέλεσµα στο µέλλον να χρειαστεί να 
αντιµετωπισθούν θέµατα ορολογίας, πολυγλωσσίας, συνωνυµίας ή αµφισηµίας όρων και 
εννοιών. Η σηµασιολογική χαρτογράφηση εννοιών και όρων µεταξύ διαφορετικών 
οντολογιών θα αποτελέσει σηµείο αιχµής στην εξέλιξη του Σηµασιολογικού Ιστού. Μία 
τέτοια εργασία επιλύνοντας τα προβλήµατα ορολογίας, ταυτόχρονα θα συµβάλει στην 
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων και των τοµέων που εκπροσωπούν, στη 
βελτίωση των διαδικασιών ανάκτησης δεδοµένων και πληροφοριών, καθώς και στην 
αποτελεσµατικότητα Πρακτόρων και Υπηρεσιών Ιστού. Στο δύσκολο αυτό εγχείρηµα, το 
τέλος του οποίου θα σηµατοδοτήσει µία νέα εποχή για την κοινωνία της πληροφορίας, η αξία 
της εµπειρίας των βιβλιοθηκονόµων στην κατασκευή και διαχείριση θησαυρών είναι 
αδιαµφισβήτητη. 

 

3.3 Αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης 

Η πληθώρα µεταδεδοµένων και γνώσης διαθέσιµης στον Παγκόσµιο Ιστό, θα αυξήσει τις 
δυνατότητες εξαγωγής συµπερασµάτων του Σηµασιολογικού Ιστού, δίνοντας ώθηση σε 
“νοήµονες” εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης (Semaview 2002: 7). Αν και είναι δεδοµένο 
πως ο συνδυασµός της υπάρχουσας γνώσης µε άλλα στοιχεία και πληροφορίες µπορεί να 
αξιοποιηθεί σε ποικίλες και πρωτοποριακές εφαρµογές, µία πρόβλεψη του τί επιφυλάσσει ο 
Σηµασιολογικός Ιστός κατά το στάδιο της πλήρους ανάπτυξής του πιθανότατα να 
χαρακτηριστεί σε αυτή τη χρονική στιγµή ως παρακινδυνευµένη. Το πώς θα αξιοποιηθούν η 
γνώση και οι µηχανισµοί εξαγωγής συµπερασµάτων αποτελεί θέµα ανθρώπινης έµπνευσης 
και τεχνολογικής ανάπτυξης. ∆εν υπάρχει ακόµα η εµπειρία και η τεχνογνωσία του δεύτερου 
σταδίου ανάπτυξης του Σηµασιολογικού Ιστού, το οποίο αναµένεται τόσο να ικανοποιήσει 
υπάρχουσες ανάγκες και να δηµιουργήσει νέες (προκαλώντας την έµπνευση και τη 
δηµιουργικότητα των ανθρώπων), όσο και να σηµατοδοτήσει την εξέλιξη νέων, ακόµα πιο 
προηγµένων τεχνολογικών υποδοµών.  

 

4. “Νοήµων” Υπηρεσία ∆ιαδανεισµού Επιστηµονικών ∆ηµοσιευµάτων  
 
Η πρότυπη εφαρµογή στη βιβλιοθηκονοµία που παρουσιάζεται βασίζεται σε τεχνολογίες που 
ανήκουν στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του Σηµασιολογικού Ιστού, όπου αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί η αυτοµατοποίηση και η ολοκλήρωση υπηρεσιών. Αφορά στην υπηρεσία 
διαδανεισµού επιστηµονικών δηµοσιευµάτων.   

Σήµερα ο διαδανεισµός επιστηµονικών δηµοσιευµάτων πραγµατοποιείται µέσω του 
Συστήµατος ∆ιαδανεισµού Βιβλιοθηκών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 2004) του Εθνικού 
∆ικτύου Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, το οποίο υποστηρίζεται 
τεχνολογικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. Ο χρήστης αιτείται να διαδανειστεί ένα 
άρθρο, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία του. Μετά την αίτηση του χρήστη, ο βιβλιοθηκονόµος 
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ελέγχει πρώτα αν υπάρχει το συγκεκριµένο τεκµήριο στη συλλογή της βιβλιοθήκης. Αν δεν 
υπάρχει, προχωρά σε αναζήτηση του τεκµηρίου στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του 
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Η αναζήτηση επιστρέφει έναν κατάλογο 
βιβλιοθηκών, οι οποίες διαθέτουν το τεύχος περιοδικού που περιλαµβάνει το ζητούµενο 
άρθρο. Ο βιβλιοθηκονόµος, έπειτα, επιλέγει σε ποιες βιβλιοθήκες επιθυµεί να απευθυνθεί το 
ΕΚΤ για λογαριασµό του. Η επιλογή αυτή γίνεται µε βάση αντικειµενικά και υποκειµενικά 
κριτήρια, όπως για παράδειγµα ο χρόνος ανταπόκρισης αυτής της βιβλιοθήκης σε παλαιότερα 
αιτήµατα. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν γνώση της βιβλιοθήκης, η οποία µπορεί να χαθεί και 
να µην αξιοποιηθεί σε µία επόµενη διαδικασία διαδανεισµού, αν ο συγκεκριµένος υπάλληλος 
δεν είναι διαθέσιµος.  

Η υπηρεσία διαδανεισµού που προτείνεται προσπαθεί να καταγράψει και να αξιοποιήσει 
τέτοιου είδους πληροφορίες προς όφελος του χρήστη. Η πετυχηµένη λειτουργία της 
προϋποθέτει την ύπαρξη της σχετικής γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό, την ύπαρξη, δηλαδή, 
οντολογιών που να παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση. Συγκεκριµένα: 

1. Οντολογία µε βασικές έννοιες διαδανεισµού: π.χ. χρήστης, αίτηση, άρθρο, τεύχος, 
περιοδικό, διαδικασίες διαδανεισµού, κόστος, παραγγελία, κ.λπ. 

2. Οντολογία µε πολιτική διαδανεισµού βιβλιοθήκης: π.χ. δε φωτοτυπούνται άρθρα 
τευχών πριν το 1970. Η παρούσα οντολογία θα συγκριθεί από το µηχανισµό εξαγωγής 
συµπερασµάτων µε τα στοιχεία του ζητούµενου άρθρου και τα κριτήρια που ο 
χρήστης έχει θέσει στην αίτησή του. 

3. Οντολογία µε κριτήρια επιλογής της βιβλιοθήκης, από όπου θα πραγµατοποιηθεί ο 
διαδανεισµός του τεκµηρίου: π.χ. χρόνος ανταπόκρισης σε παλαιότερα αιτήµατα, 
έξοδα αποστολής, κόστος διαδανεισµού για χρήστη. Στην ουσία αυτά τα κριτήρια 
αποτελούν κανόνες εξαγωγής συµπερασµάτων, µε βάση τους οποίους το πρόγραµµα 
θα κάνει προτάσεις στο χρήστη για τις καλύτερες επιλογές διαδανεισµού.  

4. Οντολογία µε προτιµήσεις χρηστών, π.χ. παράγοντες κόστος διαδανεισµού, έξοδα 
αποστολής, χρόνος αποστολής, χιλιοµετρική απόσταση βιβλιοθήκης που διαθέτει το 
τεκµήριο, τρόπος πληρωµής, κ.λπ. Η ύπαρξη αυτής της οντολογίας κρίνεται ως 
απαραίτητη, καθώς θα διευκολύνει στη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων σχετικά  
µε τις προτιµήσεις των χρηστών.  

Την τεχνολογική υποδοµή της υπηρεσίας αποτελούν η διεπαφή χρήστη-προγράµµατος 
(interface), οι οντολογίες που έχει αναπτύξει η βιβλιοθήκη, µία βάση, όπου αποθηκεύονται 
παλαιότερες ενέργειες διαδανεισµού για εξαγωγή συµπερασµάτων, και τέλος το πρόγραµµα – 
πράκτορας που λειτουργεί ως ο εκτελεστής ενεργειών. Στο πρόγραµµα – πράκτορας 
περιλαµβάνεται και µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων.  
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Σχήµα 4: Η τεχνολογική υποδοµή της υπηρεσίας 

 
Ο χρήστης, µέσω του συστήµατος διεπαφής, πραγµατοποιεί την αίτησή του µε όλες τις 
σχετικές παραµέτρους (χρόνος, κόστος, τρόπος πληρωµής, κ.λπ.). Το πρόγραµµα “κατανοεί” 
την αίτηση µε τη βοήθεια της πρώτης οντολογίας. Κατανοεί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ότι 
αυτός είναι χρήστης της βιβλιοθήκης και ότι επιθυµεί να προµηθευθεί ένα συγκεκριµένο 
άρθρο που βρίσκεται σε συγκεκριµένο τεύχος ενός περιοδικού. Κατανοεί µε τη βοήθεια της 
τέταρτης οντολογίας πως ο χρήστης έχει κάποιες προτιµήσεις αναφορικά µε τη διαδικασία 
διαδανεισµού, π.χ. επιθυµεί το κόστος να µην υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο ποσό και να έχει 
στα χέρια του το άρθρο µέσα σε ορισµένα χρονικά πλαίσια. Ο χρόνος κατανόησης των 
παραπάνω δεδοµένων είναι µηδαµινός, καθώς πρόκειται για γνώση που ήδη κατέχει το 
σύστηµα. 

Το πρόγραµµα αναζητά στον OPAC της βιβλιοθήκης αν υπάρχει το συγκεκριµένο τεύχος 
περιοδικού. Αν ναι, ενηµερώνει το χρήστη και αυτός επιλέγει είτε να το αναζητήσει µόνος 
του, είτε να του εκτυπωθεί/φωτοτυπηθεί (ανάλογα µε το υπόστρωµα του περιοδικού) και να 
του παραδοθεί από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Αν ο πράκτορας δεν εντοπίσει το τεύχος 
στη συλλογή της βιβλιοθήκης, ξεκινά την αναζήτηση σε βιβλιοθήκες οι οποίες δηλώνουν 
µέσα από τους ιστοχώρους τους ότι διαθέτουν υπηρεσία διαδανεισµού. Η διαδικασία 
αναζήτησης αποκλείει κάποιες βιβλιοθήκες µε γνώµονα το αν ταιριάζει η πολιτική 
διαδανεισµού τους µε τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης. Σε αυτό το σηµείο αξιοποιείται η 
οντολογία που εκφράζει την πολιτική διαδανεισµού της κάθε βιβλιοθήκης (2η οντολογία). 
Έπειτα το πρόγραµµα αποκλείει όσες δε διαθέτουν το τεύχος/τον τόµο, όπου περιλαµβάνεται 
η αιτούµενη επιστηµονική δηµοσίευση. Η αναζήτηση επιστρέφει έναν κατάλογο βιβλιοθηκών 
οι οποίες µπορούν να εξυπηρετήσουν το χρήστη. Το πρόγραµµα ταυτόχρονα προτείνει 
κάποια επιλογή ως τη καλύτερη· λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις του χρήστη, τα κριτήρια 
επιλογής βιβλιοθήκης για συνεργασία (3η οντολογία) και τη γνώση που εξάγεται από τις 
αποθηκευµένες ενέργειες διαδανεισµού.  

Αν το πρόγραµµα δεν έχει στη διάθεσή του πολλά στοιχεία από µέρους του χρήστη, προχωρά 
σε εξαγωγή συµπερασµάτων από προτιµήσεις άλλων χρηστών σε παλαιότερες ενέργειες 
διαδανεισµού, π.χ. το 70% των χρηστών που έκαναν χρήση της υπηρεσίας έδινε βαρύτητα 
στον παράγοντα κόστος. Ο χρήστης επιλέγει ανάµεσα στις βιβλιοθήκες που του προτείνει το 
σύστηµα και δίνει την τελική έγκριση για την πραγµατοποίηση του διαδανεισµού. Θα 
υπάρχουν σίγουρα και περιπτώσεις, όπου η αναζήτηση δε θα µπορεί να επιστρέψει κατάλογο 
βιβλιοθηκών, που να ικανοποιούν πλήρως τις προτιµήσεις του χρήστη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το πρόγραµµα αναλαµβάνει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις βασιζόµενο πάντα 
στις προτιµήσεις του χρήστη. Μπορεί για παράδειγµα, αν ο χρήστης όρισε ως σηµαντικότερο 
παράγοντα  για αυτόν το κόστος, να του προταθεί η επίσκεψη σε µια κοντινή βιβλιοθήκη, η 
οποία δε διαδανείζει το τεύχος που αυτός επιθυµεί, αλλά επιτρέπει τη µελέτη του µέσα στους 
χώρους της.  

Η ύπαρξη των σχετικών οντολογιών αποτελεί το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη προηγµένων 
υπηρεσιών, όπως αυτή που περιγράφηκε. Κατά το σχεδιασµό τέτοιων υπηρεσιών απαιτείται 
διεξοδική µελέτη κυρίως όσον αφορά στον καθορισµό των παραµέτρων, σύµφωνα µε τις 
οποίες αυτές θα λειτουργούν και θα εξάγουν συµπεράσµατα.. Στόχος του παρόντος 
παραδείγµατος ήταν η επίδειξη του τρόπου αξιοποίησης των οντολογιών και όχι η  
λεπτοµερής περιγραφή ενός πολύπλοκου συστήµατος, όπως είναι ένα σύστηµα διαδανεισµού 
επιστηµονικών δηµοσιευµάτων.   
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5. Συµπεράσµατα 
 
Το ότι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ποτέ δε θα µπορεί πλήρως να κατανοήσει –µε την 
έννοια της τεχνητής νοηµοσύνης- τι σηµαίνει ένα έγγραφο είναι δεδοµένο. Ο Σηµασιολογικός 
Ιστός αποτελεί µία λύση µε την οποία οι Η/Υ συµφωνώντας στο νόηµα εννοιών και όρων 
µπορούν να ανταλλάσσουν µηνύµατα και πληροφορίες. Η περιγραφή των πληροφοριών 
πραγµατοποιείται µε το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων-RDF και η απόδοση του νοήµατος µε τη 
βοήθεια των οντολογιών. Τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης του Σηµασιολογικού Ιστού ήδη 
υπάρχουν, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήµονες της πληροφορίας να αξιοποιήσουν την 
εµπειρία τους στη διαχείριση θησαυρών και να εστιάσουν στην ανάπτυξη οντολογιών.  

Η αναπαράσταση της πληροφορίας σε µορφή κατανοητή από τα υπολογιστικά συστήµατα 
ανοίγει νέους ορίζοντες στην εξέλιξη εφαρµογών και υπηρεσιών. Το οικοδόµηµα του 
Σηµασιολογικού Ιστού, που τώρα θεµελιώνεται, προβάλλει νέους ρόλους στους σύγχρονους 
διαχειριστές της πληροφορίας· οι υπάρχουσες πληροφορίες και γνώσεις θα µεταφερθούν σε 
µηχαναγνώσιµη µορφή και θα αποτελέσουν τη µνήµη, τη γνώση που θα αξιοποιηθεί από 
πλήθος επιστηµονικών, επιχειρηµατικών και καθηµερινών εφαρµογών του µέλλοντος.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι Έλληνες επιστήµονες της πληροφορίας καλούνται να 
συµµετάσχουν ενεργά στη µετατροπή της εγχώριας γνώσης σε µορφή κατανοητή από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην ανάπτυξη των τεχνολογικών εκείνων υποδοµών που θα 
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