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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η

αναµόρφωση

των

Τεχνικών

Προδιαγραφών

του

Ελληνικού

Κτηµατολογίου από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., υπό τον συντονισµό του
Αντιπροέδρου της, Καθ. ∆.-∆. Μπαλοδήµου, αποτέλεσε ευκαιρία για την παρούσα
εστιασµένη µελέτη-εφαρµογή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Χαρτογραφίας.
Στο παρόν τεύχος συνοψίζεται µια εναλλακτική λύση περιγραφής,
τεκµηρίωσης και παρουσίασης πληροφορίας µεταδεδοµένων που αφορά στο
Ελληνικό Κτηµατολόγιο (δηλαδή όροι, ορισµοί, ιδιότητες, σχέσεις, κλπ.), µε τη
συγκροτηµένη µορφή µιας οντολογίας. Ως βασικό εργαλείο για την πειραµατική
εφαρµογή

χρησιµοποιήθηκε

ένας

από

τους

πλέον

διαδεδοµένους

επεξεργαστές/διαχειριστές οντολογιών (ontology editors) – ο Protégé-2000, ενώ για
το περιεχόµενο της οντολογίας αντλήθηκαν στοιχεία από το διαθέσιµο µοντέλο
δεδοµένων του Ελληνικού Κτηµατολογίου. Η πληροφορία αυτή µπορεί να διατίθεται
ανεξάρτητα από τεχνικές προδιαγραφές, ίσως µε τη µορφή υπηρεσίας που θα
παρέχεται στο διαδίκτυο.
Στη µελέτη αυτή, πλην του υπογράφοντος, συµµετείχαν µέλη του
Εργαστηρίου Χαρτογραφίας, µε κύρια συµβολή του κ. ∆ευκαλίωνα Καλογρίδη στο
πλαίσιο εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας.
Μάιος 2003
Μαρίνος Κάβουρας
Αν. Καθ. ΕΜΠ
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ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΑ
Το συνολικό εγχείρηµα ανάπτυξης ενός κτηµατολογίου, όπως εξάλλου
και οποιασδήποτε άλλης σύνθετης γεωεφαρµογής στην οποία εµπλέκονται ποικίλοι
χρήστες, µπορεί να επιτύχει µόνο υπό την προϋπόθεση της πλήρους κατανόησης και
τεκµηρίωσης του συνόλου των δεδοµένων που θα χρησιµοποιούνται κατά την
σύνταξη και λειτουργία του.
Σήµερα, η συστηµατική, φορµαλιστική και πλήρης τεκµηρίωση της
εµπλεκόµενης πληροφορίας µέσω µετα-δεδοµένων, χρησιµοποιεί τις οντολογίες.
«Οντολογία» µπορεί να οριστεί ως το σύνολο των ρητών προσδιορισµών εννοιών και
των συσχετίσεων τους στο πλαίσιο ύπαρξής τους – «An ontology is a specification of
a conceptualization» (Gruber, 1993). Σε µια τέτοια οντολογική προσέγγιση απαιτείται
καταρχήν η ύπαρξη ενός µοντέλου δεδοµένων που να αφορά στο σύνολο των
στοιχείων που συλλέγονται από το κτηµατολόγιο, καθώς και την διάρθρωσή τους
µέσα σε ένα πλαίσιο βάσης δεδοµένων, προσδιορίζοντας τόσο τη θέση τους µέσα σε
αυτό όσο και τις συσχετίσεις µεταξύ τους.
Το µοντέλο αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
υπό τη µορφή οντοτήτων, ενώ η οργάνωσή τους απεικονίζεται µε διαγράµµατα.
Αποτελείται δε, από τέσσερα κύρια υποσυστήµατα που είναι οι δικαιούχοι, τα
ακίνητα, τα εγγραπτέα δικαιώµατα και οι εγγραπτέες πράξεις. Αυτά τα τέσσερα
υποσυστήµατα περιλαµβάνουν το καθένα αντικείµενα-οντότητες, οι οποίες µέσω των
«ιδιοτήτων» τους αντιπροσωπεύουν όλη την πληροφορία που έχει κριθεί απαραίτητη
στη φάση της συλλογής των δεδοµένων του Ελληνικού Κτηµατολογίου. Ανάµεσα
στα υποσυστήµατα αυτά υπάρχουν κάποιες συσχετίσεις, οι οποίες λόγω της
ιεραρχικής δοµής του µοντέλου χαρακτηρίζουν και τις οντότητες που βρίσκονται
µέσα σε αυτά. Μια οπτική αναπαράσταση των υποσυστηµάτων και των συσχετίσεων
αυτών µπορούµε να δούµε στο παρακάτω σχήµα 1.
Εκτός από τα τέσσερα κύρια υποσυστήµατα που αποτελούν ουσιαστικά
τον πυρήνα του µοντέλου δεδοµένων του κτηµατολογίου, υπάρχουν και κάποια
δευτερεύοντα υποσυστήµατα, όπως αυτό της διαχείρισης και εκείνο των γεωµετρικών
στοιχείων. Αυτά τα υποσυστήµατα παρουσιάζουν επίσης συσχετίσεις µε τις οντότητες
των κυρίων υποσυστηµάτων, και αποτελούν βοηθητικά αλλά αναπόσπαστα τµήµατα
της λειτουργίας του µοντέλου δεδοµένων.
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Σχήµα 1 - Υποσυστήµατα µοντέλου δεδοµένων Ελληνικού Κτηµατολογίου και οι
συσχετίσεις µεταξύ τους

Πρέπει να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι οι ιδιότητες που
αναφέρονται στις οντότητες του συστήµατος ουσιαστικά αποτελούν πεδία για την
συλλογή της πληροφορίας κάθε µιας, ενώ οι πλήρεις ορισµοί των οντοτήτων έχουν
εισαχθεί στην οντολογία που αναπτύχθηκε. Για τη περιεχόµενη πληροφορία
χρησιµοποιήθηκε το Παράρτηµα Α’ των Τεχνικών Προδιαγραφών εκδ. 5.0.γ και το
τεύχος «Φυσικός σχεδιασµός µοντελοποίησης δεδοµένων και διαδικασιών του
λειτουργούντος Εθνικού Κτηµατολογίου» Απρ. 2001.

O ONTOLOGY EDITOR Protégé-2000
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα προόδου
στον τοµέα της οντολογικής έρευνας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε καθαρά
πρακτικό επίπεδο. Στο τελευταίο, η πλειοψηφία των επιτευγµάτων που έχουν
σηµειωθεί µέχρι σήµερα αφορά ανάπτυξη εφαρµογών για κατασκευή και
αναπαράσταση οντολογιών. Αυτές οι εφαρµογές (ontology editors & ontology
browsers) έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς, άλλες
βασιζόµενες

σε

ήδη

υπάρχουσες

γλώσσες

και

άλλες

σε

γλώσσες

που
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κατασκευάζονται ειδικά για την εκάστοτε εφαρµογή. Μία από τις πιο διαδεδοµένες
εφαρµογές αυτής της κατηγορίας είναι το Protégé-2000.

Γενικές πληροφορίες
Το Protégé-2000 είναι µια εφαρµογή ανεπτυγµένη για το σκοπό της
ανάπτυξης και αναπαράστασης οντολογιών και βάσεων γνώσης. Αποτελεί επίσης και
ένα αξιόπιστο, “ανοιχτού κώδικα” εργαλείο (open source) βασισµένο σε java, το
οποίο παρέχει µια ευρεία αρχιτεκτονική για την κατασκευή άλλων εργαλείων βάσεων
γνώσης.
Το πρόγραµµα πρωτοεµφανίστηκε το 1988 και αποτελούσε απλώς ένα
µέσο για τη δηµιουργία εργαλείων ανάκτησης γνώσης για έµπειρα συστήµατα.
Σήµερα, µετά από 15 χρόνια, µε τη δουλειά του τµήµατος ιατρικών πληροφοριών του
πανεπιστηµίου του Stanford (Stanford Medical Informatics – SMI) το Protégé έχει
εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο µοντελοποίησης γνώσης. Αυτή τη στιγµή
απασχολεί ένα σηµαντικό κοµµάτι των ερευνητών στον τοµέα της οντολογίας,
έχοντας σχεδόν 4.500 χρήστες σε όλο τον κόσµο, ενώ και η ίδια η εφαρµογή
αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε την τελευταία της έκδοση να έχει
κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2003. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη κάθε είδους
οντολογιών.
Οι χρήστες του Protégé προσφέρουν τις γνώσεις τους σε µια on-line
κοινότητα που έχει δηµιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο, την εξάπλωση της
γνώσης και την επίλυση προβληµάτων που οι χρήστες αντιµετωπίζουν, γεγονός το
οποίο εκτός των άλλων έχει συντελέσει σηµαντικά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της
εφαρµογής από την προγραµµατιστική οµάδα.

Περιβάλλον εργασίας – Βασικές λειτουργίες
Στην εικόνα 1 φαίνεται το περιβάλλον εργασίας του Protégé-2000. Στο
αριστερό τµήµα του κυρίου παραθύρου φαίνονται οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες
(classes και subclasses) µιας οντολογίας και η ιεραρχική δοµή τους, ενώ στο δεξί
τµήµα µπορούµε να δούµε την περιγραφή της επιλεγµένης κατηγορίας (article), µε το
όνοµά της, κάποιες πληροφορίες (documentation), ορισµένους περιορισµούς που
πιθανόν να υπάρχουν, και τέλος τις ιδιότητες (slots) της κατηγορίας στο κάτω δεξί
τµήµα.
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Εικόνα 1 – Το περιβάλλον εργασίας του Protégé-2000 (έκδοση 1.7)

Στην εικόνα 2 βλέπουµε την περιγραφή µιας εκ των ιδιοτήτων της
συγκεκριµένης κατηγορίας, µε στοιχεία όπως το είδος των τιµών που µπορεί να πάρει
(ακέραιος αριθµός, δεκαδικός, σύµβολο κλπ) αλλά και το εύρος τους, και τις
κατηγορίες µε τις οποίες συνδέεται.

Εικόνα 2 – Περιγραφή µιας ιδιότητας της κατηγορίας article

Αυτές οι κατηγορίες περιέχουν αντικείµενα (instances), τα οποία
ουσιαστικά αποτελούν τις εγγραφές στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. Ένα
παράδειγµα µιας τέτοιας εγγραφής της κατηγορίας article βλέπουµε στην εικόνα 3.
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Εικόνα 3 – Αντικείµενο (instance) της κατηγορίας article

Στο παράθυρο αυτό παρατηρούνται οι τιµές όλων των ιδιοτήτων της
κατηγορίας article για το συγκεκριµένο αντικείµενο. Επίσης η εισαγωγή πληροφορίας
στο Protégé όσον αφορά τις εγγραφές πραγµατοποιείται µε µια σειρά από φόρµες
όπως αυτή που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι οποίες µπορούν να σχεδιαστούν
και να διαφοροποιηθούν κατά βούληση του χρήστη.

Οντολογία Κτηµατολογίου στο Protégé-2000
Η εισαγωγή της πληροφορίας του Ελληνικού κτηµατολογίου στο Protégé
πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερα (4) στάδια, ως ακολούθως:
Στάδιο 1. Εισαγωγή των τεσσάρων κυρίων και των δύο δευτερευόντων
υποσυστηµάτων του κτηµατολογίου ως υπερ-κατηγορίες (super-classes) στο
σύστηµα.
Στο στάδιο αυτό δηµιουργήθηκε η αρχική ιεραρχία των κατηγοριών µε
την κατασκευή της βάσης της οντολογίας που αποτελείται από τις 6 αυτές κατηγορίες
(βλ. εικόνα 4).
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Εικόνα 4 – Τα υποσυστήµατα του Κτηµατολογίου ως υπερ-κατηγορίες µέσα στο Protégé-2000

Στάδιο 2. Εισαγωγή των οντοτήτων του κάθε υποσυστήµατος ως υποκατηγορίες
του (subclasses).
Οι υποκατηγορίες του κάθε υποσυστήµατος ουσιαστικά είναι οι
οντότητες του κτηµατολογίου που έχουν ιεραρχικά συσχετιστεί µε το υποσύστηµα
στο οποίο ανήκουν. Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι υποκατηγορίες των
υποσυστηµάτων των δικαιούχων και των ακινήτων.

Εικόνα 5 – Οι οντότητες του Κτηµατολογίου ως υποκατηγορίες στο Protégé-2000

Με την εισαγωγή των οντοτήτων στη βάση γνώσης ταυτόχρονα
προστέθηκαν και οι ορισµοί τους, όπως αυτοί έχουν επικρατήσει σήµερα.
Στάδιο 3. ∆ηµιουργία όλων των πεδίων της συλλογής πληροφορίας κάθε οντότητας
ως ιδιότητα (slot) αυτής, και στη συνέχεια πρόσθεση των ιδιοτήτων κάθε
οντότητας στο πεδίο περιγραφή της.
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Στο στάδιο αυτό δηµιουργήθηκαν οι ιδιότητες όλων των οντοτήτων της
βάσης και στη συνέχεια προστέθηκαν σε κάθε οντότητα. Στην εικόνα 6 φαίνεται η
ιδιότητα που αφορά τον ΚΑΕΚ, µε την περιγραφή του και το είδος των τιµών που
επιτρέπεται να πάρει.

Εικόνα 6 – Ιδιότητα (slot) που αφορά τον ΚΑΕΚ

Η τελική µορφή µιας κατηγορίας που αντιπροσωπεύει µία από τις
οντότητες του συστήµατος παρουσιάζεται στην εικόνα 7.

Εικόνα 7 – Η κατηγορία “κάθετη ιδιοκτησία”

Στο παράθυρο της κατηγορίας “κάθετη ιδιοκτησία” περιλαµβάνεται η
περιγραφή και ο ορισµός της οντότητας, και όλες οι ιδιότητές της οι οποίες
αντιπροσωπεύουν τα πεδία συλλογής πληροφοριών για τη συγκεκριµένη οντότητα.
Παρατηρούµε στο κάτω τµήµα του παραθύρου τα ονόµατα των ιδιοτήτων της
κατηγορίας, το είδος των τιµών που παίρνουν, αλλά και ορισµένες επιπλέον
πληροφορίες για το εύρος αυτών των τιµών. Για παράδειγµα στην ιδιότητα
“κατάσταση εγγραφής” έχουν εισαχθεί τρεις δεδοµένες τιµές (προσωρινή,
υφιστάµενη & ιστορία), µία από τις οποίες επιλέγεται υποχρεωτικά από τον χρήστη
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κατά την εισαγωγή εγγραφών στη βάση µέσω ενός απλού µενού επιλογής (βλ. εικόνα
8).

Εικόνα 8 – Ιδιότητα “κατάσταση εγγραφής”

Στάδιο 4. ∆ηµιουργία των συνδέσεων µεταξύ των οντοτήτων.
Οι συνδέσεις µεταξύ των αντικειµένων της οντολογίας ουσιαστικά
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των ιδιοτήτων τους. Πιο
συγκεκριµένα, στο υποσύστηµα δικαιούχων υπάρχει µία οντότητα που ονοµάζεται
“δικαιούχοι – οφειλέτες”, και στην οποία έχουν εισαχθεί δύο εγγραφές. Στην εικόνα 9
βλέπουµε τις δύο αυτές εγγραφές όπως είναι ταξινοµηµένες µε βάση την ιδιότητα του
κωδικού αναγνώρισης δικαιούχου. Στο δεξί τµήµα της εικόνας φαίνεται η περιγραφή
µίας από αυτές τις εγγραφές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ιδιότητα µε βάση την οποία
παρουσιάζονται και ταξινοµούνται τα αντικείµενα (εγγραφές) µιας οντότητας µπορεί
να είναι οποιαδήποτε από όσες έχει η κάθε οντότητα, ανάλογα µε τις ανάγκες του
κάθε χρήστη και της εκάστοτε εφαρµογής.

Εικόνα 9 – Αντικείµενα (instances) της κατηγορίας “δικαιούχοι – οφειλέτες”

Μετά την εισαγωγή των παραπάνω εγγραφών, οι κωδικοί αναγνώρισης
δικαιούχου έχουν καταχωρηθεί στη βάση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες
οντότητες που αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο (πχ στον ίδιο δικαιούχο). Για
παράδειγµα στην κατηγορία “δικαιούχοι – πράξεις” του υποσυστήµατος των
πράξεων, υπάρχει η ανάγκη εισαγωγής του ίδιου κωδικού. Έτσι, όταν έχει γίνει η
εισαγωγή στην κατηγορία που αναφέρθηκε παραπάνω, ο χρήστης δεν κάνει νέα
εισαγωγή του κωδικού, αλλά επιλέγει από τους ήδη υπάρχοντες στη βάση (εικόνα
10).
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Εικόνα 10 – Επιλογή κωδικού αναγνώρισης δικαιούχου στη δηµιουργία αντικειµένου της
οντότητας “δικαιούχοι – πράξεις”

Στο αριστερό τµήµα της εικόνας φαίνεται η εισαγωγή µιας εγγραφής της
κατηγορίας “δικαιούχοι – πράξεις”, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητείται ο κωδικός
αναγνώρισης δικαιούχου. Αυτός έχει συνδεθεί µε τους ήδη εισαχθέντες στην
κατηγορία “δικαιούχοι – οφειλέτες”, και έτσι ο χρήστης καλείται να επιλέξει έναν
από αυτούς, όπως φαίνεται στο δεξί τµήµα της εικόνας.
Η ίδια σύνδεση που αφορά τον συγκεκριµένο κωδικό υπάρχει και στην
κατηγορία “φυσικά πρόσωπα” του υποσυστήµατος των δικαιούχων. Στην εικόνα 11
παρουσιάζεται ένα διάγραµµα που εµφανίζει αυτές τις συνδέσεις. Με µαύρα βέλη
απεικονίζεται η σχέση υποκατηγορίας προς υπερ-κατηγορία ενώ µε µπλε βέλη η
σχέση µεταξύ των οντοτήτων / κατηγοριών µέσω της ιδιότητας που αναφέρεται µε
µπλε κείµενο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση βλέπουµε τις δύο οντότητες “φυσικά
πρόσωπα” και “δικαιούχοι – πράξεις” να λαµβάνουν τιµές για την ιδιότητα του
κωδικού αναγνώρισης δικαιούχων από την οντότητα “δικαιούχοι – οφειλέτες”.

Εικόνα 11 – Σχηµατική αναπαράσταση σχέσεων µεταξύ οντοτήτων του Κτηµατολογίου
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Μια συνολική εικόνα της οντολογίας του Κτηµατολογίου φαίνεται στην
εικόνα 12, η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει όλες τις κατηγορίες του συστήµατος
διατηρώντας την ιεραρχική µορφή του. Επιλέγοντας µία από τις οντότητες το
σύστηµα µας πληροφορεί για τις υπερ-κατηγορίες της.

Εικόνα 12 – Συνολική σχηµατική αναπαράσταση της οντολογίας του Κτηµατολογίου

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα έχει γίνει η επιλογή της οντότητας “κτίρια
– σύνθετες κάθετες ιδιοκτησίες” και αυτόµατα εµφανίζεται το υποσύστηµα στο οποίο
ανήκει η συγκεκριµένη οντότητα, και η υπερ-κατηγορία thing στην οποία ανήκει το
υποσύστηµα, που είναι και η αρχική κατηγορία του συστήµατος, το σύνολο δηλαδή
της οντολογίας του κτηµατολογίου.
Μία άλλη σχηµατική µορφή της οντολογίας παρουσιάζεται στην εικόνα
13, στην οποία φαίνονται τα υποσυστήµατα του Κτηµατολογίου, δύο από τα οποία
έχουν επιλεχθεί να εµφανίσουν και τις υποκατηγορίες τους. Έτσι, γύρω από τα
υποσυστήµατα των δικαιούχων και των γεωµετρικών στοιχείων παρατηρούµε τις
οντότητες που αυτές οι κατηγορίες περιέχουν. Για τα υποσυστήµατα που δεν
12

εµφανίζουν τις οντότητές τους έχει τοποθετηθεί ένας µικρός κόκκινος αριθµός στο
επάνω δεξί µέρος κάθε ενός, ο οποίος αντιπροσωπεύει το πλήθος των αντικειµένων
που βρίσκονται κάτω από το εκάστοτε υποσύστηµα στην ιεραρχία των κατηγοριών.

Εικόνα 13 – Εναλλακτική µορφή σχηµατικής αναπαράστασης της οντολογίας του
Κτηµατολογίου

Πλεονεκτήµατα του Protégé-2000
Ο συγκεκριµένος ontology editor έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία
τον κατατάσσουν ανάµεσα στις καλύτερες εφαρµογές του είδους του σήµερα. Αυτά
τα χαρακτηριστικά προκύπτουν κυρίως από την πορεία που έχει υιοθετηθεί κατά την
ανάπτυξή του και που δεν είναι άλλη από την κατασκευή του µε βάση την τεχνολογία
της java.
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Το πιο βασικό από αυτά και αυτό που κάνει τη συγκεκριµένη εφαρµογή
να ξεχωρίζει σε σχέση µε άλλες είναι η µεγάλη επεκτασιµότητα που έχει, η οποία
απορρέει από την αρχιτεκτονική µε την οποία έχει κατασκευαστεί. Λέγοντας
επεκτασιµότητα εννοούµε τη δηµιουργία επιπρόσθετων λειτουργιών οι οποίες
αναπτύσσονται ξεχωριστά από την εφαρµογή, είτε από την ίδια οµάδα
προγραµµατιστών είτε – κυρίως – από εξειδικευµένους χρήστες της. Αυτές οι
επιπλέον λειτουργίες κυκλοφορούν υπό µορφή µικρών προγραµµάτων που
ονοµάζονται plug-ins, και ο κάθε χρήστης του Protégé µπορεί να εγκαταστήσει
οποιεσδήποτε από αυτές θεωρεί ότι συµβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της
οντολογίας του. Ήδη κυκλοφορούν σχεδόν πενήντα plug-ins, µερικά από τα οποία
έχουν χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα οντολογία. Τα τελευταία δύο σχήµατα για
παράδειγµα έχουν κατασκευαστεί από δύο τέτοια προγράµµατα που έχουν προστεθεί
στο Protégé.
Η ποικιλία των plug-ins που κυκλοφορούν είναι πολύ µεγάλη: υπάρχουν
πολλά που αφορούν την οπτική αναπαράσταση της οντολογίας µε διαφορετικές
µορφές, άλλα που αφορούν χρήση λειτουργιών βάσης δεδοµένων στην οντολογία
(ερωτήσεις, σύνθετοι περιορισµοί κλπ), και άλλα που χρησιµεύουν στην αυτόµατη
εισαγωγή γνώσης στη βάση από ήδη υπάρχουσες οντολογίες ή ακόµα και άλλες
µορφές δεδοµένων, όπως για παράδειγµα απλά αρχεία κειµένου. Επίσης υπάρχουν
ορισµένα plug-ins που επιτρέπουν την εισαγωγή πολυµέσων σε µια οντολογία, όπως
αρχείων εικόνας, ήχου, ακόµα και βίντεο. Τέλος, όλο και περισσότερα γίνονται τα
plug-ins που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του Protégé και των οντολογιών που
αυτό δηµιουργεί µε παρόµοιες εφαρµογές και όχι µόνο, όπως για παράδειγµα η
γλώσσα XML, αλλά και η CLIPS που χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη έµπειρων
συστηµάτων.
Επίσης, µια από τις πιο χρήσιµες λειτουργίες του Protégé αποτελεί και η
σύνδεση που µπορεί να παρέχει µε το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, έχει τη
δυνατότητα άµεσης εξαγωγής οποιασδήποτε οντολογίας σε µορφή html η οποία
µπορεί έτσι να δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η
συγκεκριµένη εφαρµογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί πειραµατικά στον δικτυακό
τόπο:

http://ontogeo.ntua.gr/

και

συγκεκριµένα

στη

θέση

http://ontogeo.ntua.gr/research/cadastre_ontology.htm. Ακόµα, υπάρχουν ήδη και
αναπτύσσονται ορισµένα εργαλεία που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή για
εύρεση και εισαγωγή γνώσης σε µια οντολογία, χαρακτηριστικό που αποτελεί ένα
ακόµα βήµα στην πορεία για µια µεγάλη, ιδανική, παγκόσµια βάση γνώσης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα µελέτη στόχο είχε τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών γνώσης
όπως οι οντολογίες και οι ontology editors για την περιγραφή, τεκµηρίωση και
οπτικοποίηση

της

πληροφορίας

του

Ελληνικού

Κτηµατολογίου,

αντί

των

παραδοσιακών λεξικών όρων και δεδοµένων (data dictionaries) που παρουσίαζαν
πλείστες ελλείψεις και προβλήµατα. Ως χρήστης τέτοιων εργαλείων, πλην της ίδιας
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., νοείται ο κάθε επαγγελµατίας που εµπλέκεται µε
εφαρµογές Κτηµατολογίου όπως είναι για παράδειγµα οι µελετητές. Το γεγονός ότι ο
συγκεκριµένος editor αλλά και άλλοι τέτοιοι επεξεργαστές υποστηρίζουν ακόµα και
την περιορισµένη εισαγωγή καθεαυτού στοιχείων (instances), µπορεί να φανεί
ιδιαίτερα χρήσιµο σε φάσεις σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων ή ακόµη και σε παροχή
τεχνικής βοήθειας προς τους µελετητές µε παραδείγµατα Στα πλεονεκτήµατα τέτοιων
τεχνολογιών µπορούν να προστεθούν: (α) η υπό συνθήκες δυνατότητα µεταφοράς
σχήµατος

µε πραγµατικές Β.∆., (β) η υποστήριξη διαδεδοµένων πλέον µορφών

ανταλλαγής δεδοµένων όπως XML και RDF, και (γ) η δυνατότητα λειτουργίας στο
διαδίκτυο.
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