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Περίληψη
Η κατανεµηµένη φύση του Σηµασιολογικού Ιστού οδήγησε σε ένα µεγάλο αριθµό
οντολογιών κάνοντας έτσι επιτακτική την ανάγκη για αναχρησιµοποίηση και κοινωνία
της γνώσης. Η διαδικασία της συσχέτισης οντολογιών συνίσταται από διαδικασίες που
εναρµονίζουν οντολογίες παράγοντας έτσι αντιστοιχίσεις µεταξύ των οντοτήτων τους. Το
αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής µπορεί να είναι µια καινούρια οντολογία η οποία
συγχωνεύει δύο οντολογίες που αφορούν το ίδιο πεδίο γνώσης.

Οι µέθοδοι που έχουν προταθεί για την εναρµόνιση οντολογιών εισαγάγουν διαφορετικά
επίπεδα πολυπλοκότητας. Αυτό σηµαίνει πως ορισµένες µέθοδοι συγκρίνουν ονόµατα
οντοτήτων ενώ άλλες µέθοδοι εναρµονίζουν οντολογίες σε επίπεδο σηµασιολογικό. Τα
συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαδικασίας της
εναρµόνισης οντολογιών εφαρµόζουν µετρικές που εµπίπτουν στις µεθόδους αυτές.

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετώνται και παρουσιάζονται ορισµένες µέθοδοι,
τεχνικές και συστήµατα που στοχεύουν στη σηµασιολογική εναρµόνιση οντολογιών.
Επιπρόσθετα προτείνεται µια υλοποιηµένη µέθοδος εκτίµησης οµοιότητας οντοτήτων, η
οποία ενισχύει τη διαδικασία της συγχώνευσης δύο οντολογιών. Ο αλγόριθµος που
υλοποιήθηκε έχει ως στόχο να λύσει το πρόβληµα της ύπαρξης διπλού µονοπατιού
υπαλληλίας που ενδέχεται να παρουσιαστεί σε τµήµα µια οντολογίας, η οποία προέκυψε
από τη συγχώνευση δύο άλλων οντολογιών. Ο αλγόριθµος αξιοποιεί µετρικές
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εννοιολογικής οµοιότητας, οι οποίες υπολογίζουν τη σηµασιολογική απόσταση
οντοτήτων και προτείνει την ιεραρχία των εννοιών της καινούριας οντολογίας.

Επόπτης: Πάνος Κωνσταντόπουλος
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Ontology matching and merging

Chasapi Filitsa

Master’s Thesis

Information Systems Department, Athens University of Economics and Business

Abstract

The distributed nature of the Semantic Web has led to a large number of ontologies,
making in that way the capability for knowledge sharing and reusability a necessity. The
process of relating ontologies is composed of processes such as those that match
ontologies producing in that way mappings between ontology entities. The result of such
a process could be a new ontology that merges two other ontologies that concern the
same subject.
The proposed methods that aim at ontology matching concern different levels of
complexity. This means that some ontology matching methods compare ontology entities
on the basis of their names, while some others match ontologies semantically. The
systems that have been developed to assist users with the act of ontology matching
employ metrics which fall into these methods.

In this master thesis we present methods, techniques and systems that aim at ontology
matching. Additionally we propose a method that have been already developed that
evaluates the similarity between ontology entities and enhances in that way the process of
ontology merging. The algorithm’s goal is to solve the problem of the double path that
may arise as a result of the merging of two ontologies. The algorithm employs metrics
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that estimate the conceptual distance between the ontology entities. At the end the
algorithm proposes the entity hierarchy of the new ontology.
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Κεφάλαιο 1 o
Εισαγωγή

Ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί την επόµενη γενιά του Παγκοσµίου Ιστού και
επιδιώκει να καταστήσει κατανοητό το περιεχόµενο από τους υπολογιστές. Προς τον
σκοπό αυτό ο Σηµασιολογικός Ιστός βασίζεται σε µια αυστηρότερη δοµή, αυτή των
οντολογιών [7,24,43,44]. Η κατανεµηµένη φύση όµως του Σηµασιολογικού Ιστού έχει ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη διαφορετικών οντολογιών για το ίδιο πεδίο γνώσης.
Παρουσιάζονται έτσι προβλήµατα ετερογένειας και η ανάγκη για αναχρησιµοποίηση και
κοινωνία της γνώσης γίνεται επιτακτική. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία
µελετώνται και παρουσιάζονται τεχνικές [4,36] που στοχεύουν στη συσχέτιση
οντολογιών καθώς και συστήµατα [13,14,18,19,25,26] που βοηθούν τον χρήστη στην
εκτέλεση της διαδικασίας της εναρµόνισης των οντολογιών. Επιπρόσθετα, προτείνεται
µία υλοποιηµένη µέθοδος εκτίµησης οµοιότητας οντοτήτων που ενισχύει τη διαδικασία
της συγχώνευσης δύο οντολογιών.

Βασικές διαδικασίες που συνιστούν τη διαδικασία της συσχέτισης οντολογιών είναι η
διαδικασία του ταιριάσµατος οντολογιών (ontology matching) [2,9,17,42], η αντιστοίχιση
(mapping) οντοτήτων [2,9,16,17,42], η συγχώνευση οντολογιών (ontology merging)
[2,9,17] και η ευθυγράµµιση οντολογιών (ontology alignment) [2,9,17]. Το ταίριασµα

οντολογιών αποτελεί τη διαδικασία εκείνη που παίρνει ως είσοδο δύο διαφορετικές
οντολογίες και επιστρέφει τις αντιστοιχίσεις µεταξύ των οντοτήτων των δύο οντολογιών.
Μία αντιστοίχιση οντοτήτων δηλώνει ποιες σχέσεις ισχύουν για τις δύο οντότητες όπως
και το ποσό εµπιστοσύνης για την ορθότητα των σχέσεων αυτών. Η διαδικασία της
συγχώνευσης οντολογιών βασίζεται στο ταίριασµα οντολογιών και ως είσοδο έχει δύο (ή
περισσότερες) ετερογενείς οντολογίες που αφορούν το ίδιο πεδίο γνώσης και ως έξοδο
παράγει µία συγχωνευµένη οντολογία χωρίς επικαλυπτόµενα στοιχεία η οποία ενοποιεί
τις αρχικές οντολογίες. Η διαδικασία της ευθυγράµµισης των οντολογιών βασίζεται και
αυτή στο ταίριασµα οντολογιών και συνιστά στην εύρεση των σηµασιολογικών
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οµοιοτήτων ανάµεσα σε ετερογενείς οντολογίες. Ως αποτέλεσµα έχει τις δύο αρχικές
οντολογίες µαζί µε τις αντιστοιχίσεις των εννοιών τους.

Η συσχέτιση των οντολογιών δεν αποτελεί µία εύκολη διαδικασία. Οι αντιστοιχίσεις που
µπορεί να προκύψουν στην εκτέλεση των διαδικασιών που περιγράψαµε ενδέχεται να
είναι άστοχες (mismatches)[17]. Αυτό σηµαίνει πως οι αντιστοιχίσεις δηλώνουν
λανθασµένα τις σχέσεις που ισχύουν µεταξύ δύο οντοτήτων γεγονός που οφείλεται είτε
στη γλώσσα είτε στον τρόπο µοντελοποίησης των οντολογιών.

Στη βιβλιογραφία απαντώνται ποικίλες µέθοδοι και τεχνικές [2,9,10] που στοχεύουν στην
αποτελεσµατική

εναρµόνιση

των

οντολογιών

και

συνεπώς

στην

παραγωγή

αντιστοιχίσεων µε υψηλή αξιοπιστία. Οι µέθοδοι αυτές, κατά κανόνα, ανήκουν σε
συγκεκριµένες κατηγορίες µεθόδων. Έτσι υπάρχουν οι ονοµατολογικές – συντακτικές
µέθοδοι που απλά συγκρίνουν συµβολοσειρές. Επίσης υπάρχει η κατηγορία µεθόδων που
συγκρίνει τη δοµή των οντολογιών. Επιπρόσθετη κατηγορία αποτελεί εκείνη που
συγκρίνει τα στιγµιότυπα των τάξεων. Κάθε κατηγορία µεθόδων για να επιτύχει το
σκοπό της κάνει χρήση µετρικών οι οποίες εισάγουν και διαφορετική πολυπλοκότητα [2]
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Στην εκτέλεση µιας διαδικασίας συγχώνευσης ή ευθυγράµµισης οντολογιών οι µέθοδοι
δε θα εφαρµοστούν ανεξάρτητα αλλά θα συνδυαστούν. Επιπρόσθετα υπάρχει η
δυνατότητα να επιλεγεί ο τρόπος που θα εκτελεστεί µια διαδικασία συγχώνευσης ή
ευθυγράµµισης οντολογιών. Αυτό εξαρτάται από παράγοντες [18] όπως η συµµετοχή ή
µη του χρήστη στη διαδικασία και η χρήση ή µη εξωτερικών πηγών πληροφορίας που
βοηθούν στην παραγωγή σωστών αντιστοιχίσεων.

Τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τον χρήστη στη εκτέλεση των
διαδικασιών κάνουν χρήση ποικίλων τεχνικών εναρµόνισης αλλά και κριτηρίων
εφαρµογής της διαδικασίας. Ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα είναι το Prompt
[25,26,48] το οποίο συγχωνεύει οντολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον

Protégé. Το Prompt µέσω ενός εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος κατευθύνει τον
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χρήστη κατά την εκτέλεση της συγχώνευσης δύο οντολογιών µέσω υποδείξεων των
ενεργειών στις οποίες µπορεί να προβεί καθώς και των σηµείων όπου εµφανίζονται
ασυνέπειες στην οντολογία.

Το Chimaera [13,14,49,50] αποτελεί ένα άλλο διαδεδοµένο εργαλείο και παρουσιάζει
οµοιότητες µε το Prompt. Η κύρια διαφοροποίησή του είναι ότι το Chimaera µέσω του
on-line λειτουργικού του περιβάλλοντος υποδεικνύει στο χρήστη πιθανά σηµεία σε µια
οντολογία που χρήζουν επεξεργασίας. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να χρειάζεται να
συγχωνευτούν δύο οντότητες αλλά µπορεί και να απαιτείται η αντιγραφή µιας τάξης ή η
δηµιουργία σχέσεων γενίκευσης – ειδίκευσης. Η απόφαση αναφορικά µε την εκτέλεση
των ενεργειών έγκειται στον χρήστη.

Μια ακόµη µέθοδος επίλυσης του προβλήµατος της συγχώνευσης οντολογιών είναι η
HCONE-merge προσέγγιση [18,19,39]. Ο κύριος στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η
αυτοµατοποίηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης εννοιών και της συγχώνευσης
οντολογιών και υπό αυτήν την έννοια η ελάχιστη δυνατή παρέµβαση του χρήστη σε
αυτές τις διαδικασίες. Προς την επίτευξη του στόχου η HCONE-merge κάνει χρήση της
µεθόδου της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης [8]. Η προσέγγιση αυτή, σε
αντίθεση µε τα προηγούµενα δύο συστήµατα, κάνει χρήση εξωτερικής πηγής
πληροφορίας και συγκεκριµένα του WordNet.

Συναντώνται και άλλες προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία αναφορικά µε το πρόβληµα της
εναρµόνισης οντολογιών. Στην ODEMErge [6,32,41] γίνεται χρήση πινάκων µε σχέσεις
συνωνυµίας και υπερωνυµίας προκειµένου να κατευθυνθεί σωστά η διαδικασία της
συγχώνευσης. Ακόµη, στην FCA-merge µέθοδο [35,36] συναντάται η συγχώνευση
στιγµιότυπων, δηλαδή ακολουθείται µια επαγωγική προσέγγιση.

Είναι σαφές πως ως τώρα έχει αποδειχθεί αρκετά δύσκολο να αναπτυχθεί µια πλήρως
αυτοµατοποιηµένη µέθοδος που θα συγχωνεύει δύο οντολογίες. Η συγκριτική
παρουσίαση των συστηµάτων και των προσεγγίσεων [2,5,9,18,21] καταδεικνύει ότι κάθε
σύστηµα και κάθε προσέγγιση διακρίνεται για τα δικά του χαρακτηριστικά και είναι
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υποκειµενικό το ζήτηµα της επιλογής τους. Ο χρήστης θα επιλέξει εκείνη τη µέθοδο ή
εκείνο το σύστηµα που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του.

Για να εκτελεί ένα σύστηµα αποτελεσµατικά τη διαδικασία συγχώνευσης χρειάζεται να
συνδυάζει διάφορες µεθόδους για την παραγωγή αντιστοιχίσεων εννοιών, να διατηρεί τις
σχέσεις γενίκευσης που ισχύουν στις αρχικές οντολογίες, να αντιγράφει στα σωστά
τµήµατα της καινούριας οντολογίας όλες εκείνες τις οντότητες που δεν συγχωνεύτηκαν
και να διασφαλίζει τη συνέπεια της καινούριας οντολογίας. Ο αλγόριθµος που
προτείνεται αναφορικά µε τη συγχώνευση δύο οντολογιών αφορά την εξέταση ύπαρξης
κύκλου στην καινούρια οντολογία και συνεπώς στην επίλυση ασυνέπειας που µπορεί να
εµφανίσει η καινούρια οντολογία στη διάρκεια της δηµιουργίας της από τις αρχικές
οντολογίες.

Οι µετρικές [33,34] στις οποίες βασίζεται ο αλγόριθµος είναι η λεξικογραφική απόσταση
δύο ονοµάτων και η απόσταση γενίκευσης δύο τάξεων, η οποία εκτιµά τη σηµασιολογική
διαφορά δύο τάξεων µε το να υπολογίζει τη σπουδαιότητα των µη κοινών υπερτάξεών
τους. Ο αλγόριθµος διαβάζει ένα αρχείο Protégé και αφού διαπιστώσει την ύπαρξη του
διπλού µονοπατιού εφαρµόζει τις µετρικές αυτές για να συγκρίνει µεταξύ τους τις έννοιες
που συνιστούν το διπλό µονοπάτι προκειµένου να βρεθεί η θέση που θα τοποθετηθούν οι
έννοιες στην ιεραρχία. Στο τέλος επιστρέφει την προτεινόµενη ιεραρχία του
συγκεκριµένου τµήµατος της οντολογίας.
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Κεφάλαιο 2 o
Το πρόβληµα της συσχέτισης οντολογιών
2.0 Ο Σηµασιολογικός Ιστός

Η αφετηρία του Παγκοσµίου Ιστού τοποθετείται χρονικά το Μάρτιο του 1989. Την
περίοδο εκείνη προτάθηκε από τον φυσικό Tim Berners-Lee (µεταξύ άλλων) του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικής Έρευνας CERN η δηµιουργία ενός ιστού
συνδεδεµένων εγγράφων. Το όραµα του Berners-Lee για τον Παγκόσµιο Ιστό ήταν
αρκετά πιο φιλόδοξο από την πραγµατικότητα που διέπει τον σηµερινό Συντακτικό Ιστό
(syntactic Web). Πιο συγκεκριµένα είχε δηλώσει ότι «ο στόχος του Ιστού ήταν εκείνος
όπου, αν η αλληλεπίδραση ανάµεσα στον άνθρωπο και το υπερκείµενο ήταν τόσο
ενορατική ώστε οι πληροφορίες που διάβαζαν οι µηχανές να δήλωναν την ακριβή εικόνα
της ανθρώπινης σκέψης, τότε η ανάλυση που θα έκαναν οι µηχανές θα γινόταν ένα
ισχυρό εργαλείο διαχείρισης, το οποίο θα διευκόλυνε πολύ την εργασία µας» [1].

Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί µια βιβλιοθήκη εγγράφων (web pages) συνδεδεµένων µε
πολυµεσικούς (hypermedia) συνδέσµους. Στο µοντέλο λειτουργίας του Παγκοσµίου
Ιστού οι υπολογιστές είναι «υπεύθυνοι» για την παρουσίαση των εγγράφων ενώ οι
άνθρωποι για τη σύνδεση και την ερµηνεία αυτών. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει
ορισµένα προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε καταστάσεις όπως είναι η
«ευαισθησία» των µηχανών αναζήτησης στις λέξεις κλειδιά και η µη εύρεση
πληροφοριών για πολύπλοκα ερωτήµατα, όπως αυτά των οποίων οι απαντήσεις είναι
κατανεµηµένες σε ξεχωριστά έγγραφα. Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από το γεγονός ότι
το σηµασιολογικό περιεχόµενο είναι εύκολα προσπελάσιµο από τους ανθρώπους αλλά
όχι και από τους υπολογιστές.

Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια λοιπόν γίνεται µια προσπάθεια επέκτασης του
Παγκοσµίου Ιστού στο λεγόµενο Σηµασιολογικό Ιστό. Ο τελευταίος αναπτύσσεται στη
βάση τεχνολογιών που καθιστούν το περιεχόµενο κατανοητό πλέον και από τους
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υπολογιστές, προκειµένου να επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό υψηλή αυτοµατοποίηση
επεξεργασίας των πληροφοριών και η όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα
επιστρεφόµενων αποτελεσµάτων στο χρήστη. Τα πρώτα βήµατα για την επίτευξη του
σκοπού αυτού περιλαµβάνουν την επέκταση των υπαρχουσών επισηµειώσεων (markup)
σε σηµασιολογικές επισηµειώσεις (semantic markup). Πιο συγκεκριµένα αναφερόµαστε
στα λεγόµενα µεταδεδοµένα. Τα µεταδεδοµένα περιγράφουν το περιεχόµενο και τη
λειτουργία των πόρων που προσπελάζονται από τον ιστό. Αποτελούν δηλαδή δεδοµένα
που αναφέρονται σε άλλα δεδοµένα. Γίνεται σαφές πως πλέον η γνώση, η οποία σήµερα
περιέχεται στις σελίδες του Παγκοσµίου Ιστού, πρέπει να αποκτήσει κάποια
σηµασιολογική δοµή που να περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της.
Προς το σκοπό αυτό ο Σηµασιολογικός Ιστός χρησιµοποιεί γλώσσες παράστασης
γνώσεων για την περιγραφή των δεδοµένων και των πεδίων, στα οποία τα δεδοµένα
αναφέρονται, ενώ οι περιγραφές αυτές συνιστούν, υπό ορισµένους όρους, τις λεγόµενες
οντολογίες.

2.1 Έννοια και παράσταση της οντολογίας

Η οντολογία, ως κλάδος της φιλοσοφίας [43], ασχολείται µε τη διερεύνηση της φύσης
των όντων. Σε αυτήν εισήχθη η έννοια της «κατηγορίας», την οποία εισήγαγε ο
Αριστοτέλης για να ταξινοµήσει οτιδήποτε µπορεί να λεχθεί ή να κριθεί. Ο Αριστοτέλης
εισήγαγε επίσης την έννοια της «διαφοράς» δηλώνοντας έτσι τις ιδιότητες που
διαφοροποιούν τα διαφορετικά είδη του ίδιου γένους. Η Αριστοτελική µέθοδος ορισµού
νέων κατηγοριών µέσω των εννοιών του γένους, των ειδών και της διαφοράς
αποδείχτηκε θεµελιώδης για την τεχνητή νοηµοσύνη, τα αντικειµενοστρεφή συστήµατα,
το σηµασιολογικό ιστό αλλά και για κάθε λεξικό όρων. Επιπρόσθετα ο Αριστοτέλης
ανέπτυξε την τυπική λογική και επινόησε την έννοια του «συλλογισµού» ως εφαρµογή
συµπερασµατικών κανόνων.

Στην επιστήµη των υπολογιστών «οντολογία είναι ένας τυπικός ορισµός κοινωνούµενων
εννοιολογήσεων» (.... is a formal explicit specification of a shared conceptualization),
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Grüber [12]. Ο όρος «τυπικός» σηµαίνει πως η οντολογία πρέπει να είναι κατανοητή από
τη µηχανή. Με τον όρο «κοινωνούµενη» δηλώνεται ότι η οντολογία πρέπει να
καταγράφει αποδεκτή γνώση µέσα σε κάποια κοινότητα. Τέλος η φράση «εννοιολόγηση»
αναφέρεται στην παράσταση µιας αφηρηµένης εικόνας του κόσµου, όπου η αφαίρεση
υπαγορεύεται από το σκοπό του χρήστη. Οι οντολογίες περιλαµβάνουν έννοιες που
περιγράφουν ανεξάρτητα όντα, σχέσεις µεταξύ των όντων, λογικές προτάσεις που αυτά
ικανοποιούν, καθώς και συγκεκριµένη ονοµατολογία.

Για την παράσταση των οντολογιών έχουν προταθεί ποικίλες γλώσσες. Στη συνέχεια
παρουσιάζουµε πέντε κατηγορίες γλωσσών οντολογιών [2]

•

Γλώσσες εννοιολογικής µοντελοποίησης (Conceptual modeling languages): Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν γλώσσες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση
βάσεων δεδοµένων όπως και εργαλείων λογισµικού στο εννοιολογικό επίπεδο.
Παραδείγµατα αποτελούν το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R Model) [51]
και η γλώσσα Telos [20,23]. Υπό την έννοια ότι οι γλώσσες αυτές αφορούν το
πρόβληµα της εννοιολογικής παράστασης, µπορούν τότε να χρησιµοποιηθούν και
για την παράσταση των οντολογιών.

•

Πλαισιογενείς Γλώσσες (Frame-based languages): Οι γλώσσες αυτές βασίζονται
στην έννοια του πλαισίου που εισήγαγε ο Minsky [58]. Ένα πλαίσιο
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ιδιοτήτων (slots), οι οποίες απεικονίζουν τις
σχέσεις µεταξύ των πλαισίων σε µια βάση γνώσης καθώς και συνδέονται µε ένα
σύνολο από περιορισµούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν µια ιδιότητα ενός πλαισίου.
Επιπρόσθετα ορίζονται και σχέσεις υπωνυµίας (is-A). Γενικότερα, οι γλώσσες
αυτές περιλαµβάνουν ένα αριθµό χαρακτηριστικών που συναντώνται σε
οντολογίες, όπως είναι οι περιορισµοί και η ταξινοµία. Παραδείγµατα τέτοιων
γλωσσών είναι η Open Knowledge Base Connectivity-OKBC [57] και η
Operational Conceptual Modelling Language-OCML [56].

•

Γλώσσες Λογικής (Logic Languages): Οι γλώσσες αυτές παρέχουν έναν αριθµό
από σύµβολα και µια καλώς ορισµένη σηµασιολογία γι’αυτά. Πιο συγκεκριµένα
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η σηµασιολογία απεικονίζει τη σηµασία των συµβόλων µέσω µιας ερµηνευτικής
συνάρτησης η οποία συσχετίζει σύνολα αντικειµένων µε εκφράσεις της γλώσσας.
Η οντολογία δεν είναι παρά ένα σύνολο από τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες
περιγράφουν τα αντικείµενα, τις σχέσεις τους καθώς και το µοντέλο στο οποίο
αληθεύουν αυτές οι σχέσεις. Οι γλώσσες Λογικής που χρησιµοποιούνται ανήκουν
σε δύο βασικές κατηγορίες, στις γλώσσες λογικής πρώτης τάξης (first order
logics) όπως είναι η KIF [52] και στις γλώσσες περιγραφικής λογικής (description
logics) όπως είναι η ALC [22] και η SHIQ [30].
•

Γλώσσες βασισµένες στην XML (XML-based languages): Εδώ έχουµε δύο είδη
γλωσσών βασισµένων σε XML [53]. Το πρώτο είδος αφορά εκείνες τις γλώσσες
που υιοθετούν την XML για να αναπαραστήσουν έννοιες, ιδιότητες και σχέσεις
σε µια οντολογία. Παραδείγµατα τέτοιων γλωσσών είναι η SHOE [59] και η XOL
[60]. Το δεύτερο είδος υιοθετεί την XML για την περιγραφή του σχήµατος των

τάξεων των XML εγγράφων. Παράδειγµα τέτοιας γλώσσας αποτελεί η XML
Schema [53], η οποία περιορίζει τη δοµή των XML εγγράφων.
•

Γλώσσες σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web languages): Στις γλώσσες
σηµασιολογικού Ιστού ανήκουν τρία βασικά πρότυπα γλωσσών, η RDF [54] , η
RDF Schema [54] και η OWL [55]. Η RDF αποτελεί γλώσσα περιγραφής και
επεξεργασίας µεταδεδοµένων. Η RDF Schema αποτελεί σηµασιολογική επέκταση
της RDF και περιγράφει πόρους και σχέσεις µεταξύ τους. Τέλος η OWL
προσφέρει πιο ισχυρό συντακτικό από τις RDF και RDF Schema καθώς και πιο
ισχυρή σηµασιολογία που βασίζεται στη λογική και παρέχει έναν τρόπο
περιγραφής όρων και σχέσεων γύρω από ένα πεδίο ενδιαφέροντος. Η OWL έχει
τρεις εκδοχές, την OWL-Lite, την OWL-DL και την OWL-Full. Η OWL-Lite
είναι η πιο απλή και η λιγότερο εκφραστική. Χρησιµοποιείται για οντολογίες που
αποτελούν απλές ταξινοµίες. Η OWL-DL βασίζεται στην περιγραφική λογική
και χρησιµοποιείται για εξαγωγή συµπερασµάτων. Τέλος η πλήρης γλώσσα
καλείται OWL-Full. Είναι προς τα πάνω συµβατή µε την RDF τόσο συντακτικά
όσο και σηµασιολογικά. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε νόµιµο RDF κείµενο είναι και
νόµιµο OWL Full κείµενο, και κάθε έγκυρο RDF/RDF Schema συµπέρασµα είναι
και έγκυρο OWL συµπέρασµα. Στην εικόνα 2.1 [2], που ακολουθεί, δείχνουµε

Χασάπη Φιλίτσα

20

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στις γλώσσες Σηµασιολογικού Ιστού.
Την

κοινή βάση αποτελεί η XML και η XML Schema, η περιγραφή των

µεταδεδοµένων δίνεται µέσω των RDF και RDF Schema και µια καλώς ορισµένη
τυπική σηµασιολογία δίνεται από την OWL.

Εικόνα 2.1: Αλληλεπίδραση µεταξύ των γλωσσών Σηµασιολογικού Ιστού

2.2 Ορισµός των επιµέρους διαδικασιών που διέπουν τη συσχέτιση των
οντολογιών

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πλειάδα τεχνικών που στοχεύουν στην εξέλιξη
του Σηµασιολογικού Ιστού. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν προϋποθέτουν σαφώς
ορισµένες οντολογίες. Οι οντολογίες αποτελούν βασικό φορέα σηµασιολογικής
διαλειτουργικότητας. Η κατανεµηµένη φύση όµως του Σηµασιολογικού Ιστού έχει ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη διαφορετικών οντολογιών για το ίδιο πεδίο γνώσης. ∆ιάφοροι
ερευνητές έχουν αναπτύξει διαφορετικές οντολογίες, οι οποίες µπορεί να παρουσιάζουν
όχι µόνο διαφορές στη δοµή τους αλλά και στα ονόµατα ίδιων εννοιών. Είναι προφανές
πως σε µια τέτοιου είδους κατάσταση παρουσιάζονται προβλήµατα όπως όταν κάποιες
εφαρµογές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές οντολογίες για να εξυπηρετήσουν
το σκοπό τους. Η ανάγκη λοιπόν για αναχρησιµοποίηση και κοινωνία της γνώσης έγινε
επιτακτική οδηγώντας έτσι στη συνδυασµένη χρήση των ανεξάρτητα αναπτυγµένων
οντολογιών.
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Η αναχρησιµοποίηση ετερογενών και µερικώς επικαλυπτόµενων οντολογιών δεν
αποτελεί µια απλή διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα συνίσταται από τρία βήµατα [17]. Στο
πρώτο βήµα πρέπει να βρεθούν τα σηµεία εκείνα όπου υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ
των

οντολογιών. Στο δεύτερο βήµα χρειάζεται να συσχετιστούν εκείνες οι έννοιες

(concepts) που είναι περισσότερο όµοιες σηµασιολογικά. Η συσχέτιση αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µέσω σχέσεων όπως είναι η σχέση ισοδυναµίας (equivalence) και η σχέση
υπαγωγής (subsumption). Στο τρίτο βήµα πρέπει να γίνει έλεγχος του αποτελέσµατος ως
προς τη συνέπεια (consistency), τη συνοχή

(coherence) και το απέριττο (non-

redundancy).

Οι έννοιες που σχετίζονται µε τη συσχέτιση και τη συνδυασµένη χρήση των οντολογιών
ποικίλουν. Στη συνέχεια θα δώσουµε ορισµούς [17] σε αυτές και θα αναφερθούµε µε
περισσότερη λεπτοµέρεια σε εκείνες που συνδέονται περισσότερο µε την παρούσα
εργασία .

•

µετάφραση (translating): η αλλαγή της παράστασης των όρων της οντολογίας
διατηρώντας όµως τη σηµασιολογία

•

µετασχηµατισµός (transforming): η αλλαγή της σηµασιολογίας µιας οντολογίας
(πιθανότατα αλλάζοντας και την παράσταση της οντολογίας) προκειµένου να την
καταστήσουµε κατάλληλη για διαφορετικούς από τους αρχικούς σκοπούς

•

έκδοση (version): το αποτέλεσµα µιας αλλαγής της αρχικής οντολογίας το οποίο
µπορεί να συνυπάρχει µε την αρχική

•

τήρηση εκδόσεων (versioning): η διατήρηση των σχέσεων µεταξύ µιας
οντολογίας και των οντολογιών που αποτελούν επόµενες εκδόσεις.

Ακολούθως θα δώσουµε τους ορισµούς για εκείνες τις διαδικασίες που έχουν «κερδίσει»
την περισσότερη προσοχή και αφορούν φυσικά τη συσχέτιση και την αναχρησιµοποίηση
των οντολογιών.
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2.2.1 Αντιστοίχιση οντοτήτων οντολογιών

Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουµε την έννοια της αντιστοίχισης (mapping) [2,9,16,17,42].
Σύµφωνα µε τους J.Euzenat και P.Shvaiko [31] η αντιστοίχιση αποτελεί µια πεντάδα
στοιχείων Μ(id,e,e’,R,n). Όπου το id (identifier) αποτελεί ένα µοναδικό αναγνωριστικό
της Μ, τα e,e’ (elements) αποτελούν οντότητες, όπως για παράδειγµα XML οντότητες ή
τάξεις, η R (relation) ορίζεται ως η σχέση µεταξύ των οντοτήτων και µπορεί να είναι
σχέση ισοδυναµίας (=) ή σχέση γενίκευσης (⊇) και τέλος η n (confidence measure)
αποτελεί µέτρο της εµπιστοσύνης για την ορθότητα της σχέσης R. Τυπικά το ποσό
εµπιστοσύνης βρίσκεται στο διάστηµα [0,1] [31].

Η αντιστοίχιση µπορεί επίσης να οριστεί και ως µία συνάρτηση [2] η οποία συσχετίζει τις
έννοιες δύο οντολογιών. Πιο συγκεκριµένα η συνάρτηση αυτή δοθείσων δύο οντολογιών
ΟΑ και ΟΒ συσχετίζει ένα σύνολο εννοιών C’, οι οποίες ανήκουν στην ΟΒ, µε µία
δεδοµένη έννοια της ΟΑ. Υπάρχουν δύο τύποι συναρτήσεων. Ο πρώτος τύπος καλείται
µία προς µία συνάρτηση αντιστοίχισης (one-to-one mapping function), όπου το σύνολο
C’ απαρτίζεται το πολύ από µία έννοια. Ο δεύτερος τύπος καλείται µία προς πολλές
συνάρτηση αντιστοίχισης (one-to-many mapping functions), όπου οι αντιστοιχίσεις
µεταξύ της έννοιας της ΟΑ και των εννοιών της ΟΒ συνδέονται µε ένα βαθµό οµοιότητας.

2.2.2 Ταίριασµα Οντολογιών

Έχοντας ορίσει την έννοια της αντιστοίχισης, θα εξηγήσουµε τη διαδικασία του
ταιριάσµατος των οντολογιών (ontology matching) [2,9,17,42]. Ένας τελεστής
ταιριάσµατος (match operator) παίρνει ως είσοδο δύο σχήµατα/οντολογίες, καθένα
αποτελούµενο από ένα σύνολο διακριτών οντοτήτων (πίνακες, XML στοιχεία, ιδιότητες)
και αποφασίζει κάθε οντότητα της πρώτης οντολογίας σε ποια οντότητα της δεύτερης
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οντολογίας αντιστοιχεί και µε ποια σχέση. Ως έξοδο δίνει όλες τις αντιστοιχίσεις που
ισχύουν µεταξύ των οντοτήτων [42].

∆ηλαδή δοθείσων δύο οντολογιών Α, Β, η εύρεση των αντιστοιχίσεων µεταξύ των
οντοτήτων των δύο αυτών οντολογιών δηλώνει πως για κάθε έννοια της οντολογίας Α,
προσπαθούµε να βρούµε στην οντολογία Β µια έννοια ισοδύναµή της ή υπερκείµενή της
ή υποκείµενη της[2,42].

Η διαδικασία του ταιριάσµατος οντολογιών µπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα τρία
βήµατα. Το πρώτο βήµα αφορά την απόκτηση των οντολογιών προς ταίριασµα. Το βήµα
αυτό δηλώνει την ανάγκη να παρασταθούν οι οντολογίες προς ταίριασµα από ένα και
µοναδικό µοντέλο, όταν αυτές παρίστανται από διαφορετικά µοντέλα. Το δεύτερο βήµα
σχετίζεται µε την ανάλυση των οντολογιών και την εκτέλεση των µεθόδων ταιριάσµατος
(matching procedures). Τέλος το τρίτο βήµα συνίσταται στον καθορισµό των
αντιστοιχίσεων που ισχύουν ανάµεσα στα στοιχεία των οντολογιών [2].

Στην ακόλουθη εικόνα [42] δίνεται ως παράδειγµα η έξοδος της διαδικασία του
ταιριάσµατος µεταξύ δύο οντολογιών.

Εικόνα 2.2: Ontology matching
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Για τους σκοπούς του ταιριάσµατος οντολογιών µια οντολογία µπορεί να θεωρηθεί από
διαφορετικά επίπεδα σηµασιολογικής πολυπλοκότητας καθένα από τα οποία περιγράφει
τα χαρακτηριστικά οντολογιών που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν στο ταίριασµα
οντολογιών. Σύµφωνα µε το [2] υπάρχουν έξι επίπεδα σηµασιολογικής πολυπλοκότητας,
τα οποία δίνονται στην εικόνα 2.3 [2] µαζί µε τις κατηγορίες γλωσσών έτσι όπως
ορίστηκαν στην προηγούµενη ενότητα.

Εικόνα 2.3: Γραφική αναπαράσταση της σηµασιολογικής πολυπλοκότητας.

Στην εικόνα 2.3 παρατηρούµε ποιες κατηγορίες γλωσσών αφορούν τα έξι διαφορετικά
επίπεδα πολυπλοκότητας. Πιο λεπτοµερειακά οι ατοµικές έννοιες (atomic concepts), οι
οποίες και συνιστούν το πρώτο επίπεδο σηµασιολογικής πολυπλοκότητας, δηλώνονται
από τις οντολογίες µε την απλή περιγραφή των οντοτήτων. Αυτό σηµαίνει πως οι έννοιες
και οι οντότητες στις οντολογίες πρώτου επιπέδου σηµασιολογικής πολυπλοκότητας
περιγράφονται µόνο µε το όνοµά τους. Το όνοµα αυτό δηλώνεται µε µια ετικέτα ή ένα
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αναγνωριστικό. Συνεπώς και δεν υπάρχει καµία πληροφορία αναφορικά µε ιδιότητες ή
σχέσεις µεταξύ οντοτήτων.

Στο δεύτερο επίπεδο οι οντολογίες θεωρούνται δοµές γράφων (graph structures). Στην
περίπτωση αυτή οι έννοιες αναπαρίστανται ως οι κόµβοι του γράφου, ενώ οι σχέσεις
µεταξύ των εννοιών ως οι ακµές του γράφου. Οι έννοιες λοιπόν σε αυτήν τη θεώρηση
χαρακτηρίζονται από τη δοµή του γράφου, η οποία καθορίζεται από τις ακµές που
υπάρχουν ανάµεσα σε αυτές και σε άλλες έννοιες. Οι ακµές δηλώνουν όπως είπαµε τις
σχέσεις µεταξύ των εννοιών και παρίστανται από ιδιότητες (properties).

Το τρίτο επίπεδο ορίζεται ως ταξινοµία και αξιώµατα τάξεων (taxonomy and class
axioms). Στο επίπεδο αυτό δηλαδή οι οντολογίες εκφράζονται ως ταξιµονία και τα
αξιώµατα τάξεων δηλώνουν σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ των τάξεων. Οι τυπικές
σχέσεις που µπορεί να δηλωθούν στο επίπεδο αυτό είναι η σχέση ισοδυναµίας και η
σχέση υπαγωγής.

Το τέταρτο επίπεδο που καλείται περιορισµοί (restrictions) εισάγει την έννοια των
περιορισµών στην περιγραφή µιας οντολογίας. Πιο συγκεκριµένα όταν µια ιδιότητα
(property) εφαρµόζεται σε µια τάξη τότε η ιδιότητα αυτή διέπεται από περιορισµούς. Οι
περιορισµοί αυτοί µπορεί να είναι είναι δύο ειδών, περιορισµοί στο πλήθος των τιµών
που µπορεί να πάρει (cardinality restrictions) και περιορισµοί πεδίου τιµών (range
restrictions). Το πρώτο είδος αναφέρεται στον ελάχιστο και µέγιστο δυνατό αριθµό τιµών
που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα. Το δεύτερο είδος ορίζει τις δυνατές τάξεις
στιγµιοτύπων που µπορούν να θεωρηθούν έγκυρες τιµές για µια ιδιότητα.

Οι

πολύπλοκες

έννοιες

(complex

concepts)

συνιστούν

το

πέµπτο

επίπεδο

σηµασιολογικής πολυπλοκότητας. Για να δηµιουργηθούν πολύπλοκες έννοιες χρειάζεται
να εφαρµοστούν στις ατοµικές έννοιες πράξεις όπως είναι η τοµή, η ένωση και το
συµπλήρωµα και να δώσουν µε αυτόν το τρόπο µια πιο πολύπλοκη έκφραση.
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Τέλος οι κανόνες (rules) ορίζουν το έκτο επίπεδο. Οι κανόνες µπορούν να εξάγουν
καινούρια γνώση στην οντολογία της δοθέντων δύο συνόλων από προτάσεις
(statements). Οι κανόνες, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3, είναι διαθέσιµοι µόνο στη
λογική πρώτης τάξης. Ωστόσο βρίσκεται υπό ερευνητική µελέτη η υποστήριξη του
επιπέδου των κανόνων και στο σηµασιολογικό ιστό.
2.2.3 Ευθυγράµµιση Οντολογιών
Έχοντας κατανοήσει τις έννοιες του ταιριάσµατος των οντολογιών και της αντιστοίχισης
των εννοιών θα συνεχίσουµε δίνοντας τον ορισµό της ευθυγράµµισης οντολογιών
(ontology alignment) [2,9,17]. Η διαδικασία της ευθυγράµµισης των οντολογιών
συνίσταται στην εύρεση των σηµασιολογικών οµοιοτήτων ανάµεσα σε ετερογενείς
οντολογίες και

έχει ως αποτέλεσµα τις δύο αρχικές οντολογίες µαζί µε τις

αντιστοιχίσεις των εννοιών τους. Σύµφωνα µε τους J.Euzenat και P.Shvaiko [31] η
ευθυγράµµιση οντολογιών αποτελεί ένα σύνολο από αντιστοιχίσεις στοιχείων (mapping
elements), εξαρτάται από τα δύο σχήµατα/οντολογίες και διαθέτει κάποια πολλαπλότητα,
1-1, 1-*. Η διαδικασία της ευθυγράµµισης οντολογιών συνήθως εκτελείται για
οντολογίες που ανήκουν σε πεδία που αλληλοσυµπληρώνονται και ως είσοδο έχει δύο
οντολογίες (ή και περισσότερες αλλά για απλούστευση θα θεωρούµε από δω και πέρα ότι
έχουµε µόνο δύο) και ως αποτέλεσµα δίνει τις δύο αρχικές οντολογίες µαζί

µε

συνδέσµους ανάµεσά τους οι οποίοι και δηλώνουν τις αντιστοιχίσεις των εννοιών. Στην
ακόλουθη εικόνα [38] δίνεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας της ευθυγράµµισης δύο
οντολογιών Ο1 και Ο2.

Εικόνα 2.4: Ευθυγράµµιση οντολογιών
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2.2.4 Συγχώνευση Οντολογιών

Μια εξίσου σηµαντική διαδικασία είναι εκείνη της συγχώνευσης οντολογιών (ontology
merging) [2,9,17]. Στη συγχώνευση οντολογιών παίρνουµε ως είσοδο δύο (ή
περισσότερες) ετερογενείς οντολογίες που αφορούν το ίδιο πεδίο γνώσης και παράγουµε
ως έξοδο µία συγχωνευµένη οντολογία χωρίς επικαλυπτόµενα στοιχεία η οποία ενοποιεί
τις αρχικές οντολογίες.

Για να καταστήσουµε δυνατή τη διάκριση µεταξύ της διαδικασίας της ευθυγράµµισης
των οντολογιών και αυτής της συγχώνευσης πρέπει να επισηµάνουµε τη διαφορά που
υπάρχει στο αποτέλεσµα των δύο διαδικασιών. Στη διαδικασία της συγχώνευσης
παίρνουµε ως έξοδο µία οντολογία η οποία αποτελεί την έκδοση εκείνη που συγχωνεύει
τις αρχικές. Αντίθετα στη διαδικασία της ευθυγράµµισης διατηρούνται οι αρχικές
οντολογίες και δίνονται σαν αποτέλεσµα µαζί µε τις αντιστοιχίσεις των εννοιών. Στην
ακόλουθη εικόνα [26] παρουσιάζεται σχηµατικά η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών
διαδικασιών.

Εικόνα 2.5: ∆ιαφορά µεταξύ ευθυγράµµισης και συγχώνευσης οντολογιών
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Πιο συγκεκριµένα στην εικόνα 2.5 παρουσιάζονται οι δύο αρχικές οντολογίες O1 και O2,
οι διακεκοµµένες γραµµές

οι οποίες σηµατοδοτούν τη µετάβαση στην έξοδο των

διαδικασιών της ευθυγράµµισης και της συγχώνευσης των οντολογιών, και το ίδιο το
αποτέλεσµα. Στα αριστερά δίνεται το αποτέλεσµα της συγχώνευσης των οντολογιών, το
οποίο είναι µία µοναδική οντολογία. Στα δεξιά της εικόνας 2.5 δίνεται το αποτέλεσµα
από την ευθυγράµµιση των O1 και O2, το οποίο συνίσταται από τις Ο1 και Ο2 µαζί µε
τους συνδέσµους που δηµιουργήθηκαν µεταξύ τους από τη διαδικασία.
2.2.5 Ολοκλήρωση Οντολογιών

Κλείνουµε µε τον ορισµό της διαδικασίας της ολοκλήρωσης οντολογιών (ontology
integration). Η ολοκλήρωση οντολογιών [17,38] ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία
αναπτύσσουµε µια οντολογία σε ένα πεδίο αναχρησιµοποιώντας µία ή περισσότερες
οντολογίες από διαφορετικά πεδία γνώσης που όµως έχουν κάποια σχέση µεταξύ τους.

Η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στη διαδικασία της συγχώνευσης και τη διαδικασία της
ολοκλήρωσης των οντολογιών έγκειται στο γεγονός ότι οι αρχικές οντολογίες στην
περίπτωση της συγχώνευσης αφορούν το ίδιο πεδίο γνώσης. Αντίθετα στην ολοκλήρωση
των

οντολογιών

η

δηµιουργία

της

νέας

οντολογίας

επιτυγχάνεται

µε

την

αναχρησιµοποίηση άλλων διαθέσιµων οντολογιών. Για να γίνει περισσότερο σαφής η
διαφορά, δίνεται στην ακόλουθη εικόνα [38] και ένα παράδειγµα των δύο διαδικασιών,
όπου Ο η οντολογία που παράγεται ως έξοδος από τις διαδικασίες, Ο1 και Ο2 οι αρχικές
οντολογίες και D το πεδίο γνώσης. Αριστερά δίνεται η διαδικασία της συγχώνευσης, ενώ
δεξιά η διαδικασία της ολοκλήρωσης των Ο1 και Ο2.
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Εικόνα 2.6: Συγχώνευση και ολοκλήρωση οντολογιών

Μελετήσαµε λοιπόν στην ενότητα αυτή τις βασικές έννοιες που συνιστούν την
αναχρησιµοποίηση και συσχέτιση των οντολογιών. Στην επόµενη ενότητα θα
αναφερθούµε στα βασικά προβλήµατα που ανακύπτουν από τη συνδυασµένη χρήση των
οντολογιών.

2.3 Προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της εναρµόνισης
οντολογιών

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η συσχέτιση των οντολογιών δεν αποτελεί µία εύκολη
διαδικασία. Κατά την ευθυγράµµιση και τη συγχώνευση οντολογιών συναντάµε
ορισµένες δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται µε τις ενδεχόµενες «κακές» αντιστοιχίσεις
(mismatches) [17] που µπορεί να προκύψουν µεταξύ των εννοιών. Οι αντιστοιχίσεις
αυτές λοιπόν αποτελούν βασικό τύπο προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη
συνδυασµένη χρήση των οντολογιών.

Οι άστοχες αντιστοιχίσεις συναντώνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο συνιστά αυτό
της γλώσσας και το δεύτερο αυτό της οντολογίας.
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2.3.1 ∆υσκολίες σε επίπεδο γλώσσας

Στο επίπεδο γλώσσας [17] οι άστοχες αντιστοιχίσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι οι
δύο οντολογίες έχουν εκφραστεί σε διαφορετική γλώσσα. Τέσσερις διαφορετικοί τύποι
«κακών» αντιστοιχίσεων διακρίνονται στη βιβλιογραφία.

•

Σύνταξη (Syntax): Είναι φυσικό σε διαφορετικές γλώσσες οντολογιών να
χρησιµοποιείται και διαφορετική σύνταξη. Η δυσκολία αυτή είναι και η πιο απλή
µιας και υπάρχουν µηχανισµοί που λύνουν αυτόµατα το πρόβληµα.

•

Λογική απεικόνιση (Logical representation): Εδώ το πρόβληµα που συναντάται
αφορά στο ποιες δοµές πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουµε µια
λογική πρόταση. Και στην περίπτωση αυτή το πρόβληµα λύνεται εύκολα µε
κανόνες µετάφρασης (translation rules) από τη µία λογική παράσταση στην άλλη.

•

Πρωτογενής σηµασιολογία (Semantics of primitives): Μια πιθανή διαφορά είναι
αυτή που αναφέρεται στη δοµή της γλώσσας. Μεταξύ δύο γλωσσών µπορεί να
παρουσιαστεί το ίδιο όνοµα για δύο διαφορετικές σηµασιολογικά δοµές, ή δύο
γλώσσες οντολογιών να χρησιµοποιούν την ίδια ακριβώς σύνταξη, αλλά να
δηλώνουν κάτι διαφορετικό σηµασιολογικά.

•

Εκφραστικότητα γλώσσας (Language expressivity): Ορισµένες γλώσσες έχουν
πολύ µεγαλύτερη εκφραστικότητα από άλλες γλώσσες. Για παράδειγµα η
έκφραση της άρνησης δεν είναι εφικτό να δηλωθεί σε όλες τις γλώσσες. Η πιο
σηµαντική «κακή» αντιστοίχιση που µπορεί να εµφανιστεί είναι αυτού ακριβώς
του τύπου, της εκφραστικότητας δηλαδή της γλώσσας.

2.3.2 ∆υσκολίες σε επίπεδο οντολογίας

Σε επίπεδο οντολογίας [17] οι άστοχες αντιστοιχίσεις µπορούν να εµφανισθούν
ανεξάρτητα µε το αν οι οντολογίες που θα συσχετιστούν είναι δοσµένες σε ίδια ή
διαφορετική γλώσσα. Στη συνέχεια θα δοθούν ορισµένοι τύποι τέτοιων αντιστοιχίσεων
οι οποίοι εµπίπτουν σε δύο βασικές κατηγορίες «κακών» αντιστοιχίσεων οι οποίες
ορίστηκαν από τον Visser [37].
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•

Αστοχία σε επίπεδο σύλληψης (conceptualization mismatch): Παρουσιάζεται
όταν υπάρχει διαφορά στον τρόπο αντίληψης του πεδίου γνώσης. Εδώ οι
διαφορές είναι πλέον σηµασιολογικές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δύο τύποι
άστοχων αντιστοιχίσεων:
1.

Πεδίο (scope): Ο τύπος αυτός αφορά τις περιπτώσεις εκείνες όπου δύο
τάξεις φαίνονται να παριστάνουν την ίδια έννοια, δεν έχουν όµως και τα
ίδια στιγµιότυπα.

2.

Κάλυψη του µοντέλου και λεπτοµέρεια (model coverage and granularity):
Εδώ έχουµε εκείνες τις περιπτώσεις όπου δύο οντολογίες που αφορούν το
ίδιο πεδίο καλύπτουν η κάθε µία σε διαφορετική στάθµη λεπτοµέρειας το
πεδίο αυτό. Έτσι είναι φυσικό να απουσιάζουν από µια οντολογία κάποιες
έννοιες που παρουσιάζονται στην άλλη οντολογία ή επίσης η ιεραρχία
κάποιων ισοδύναµων εννοιών να παρουσιάζεται διαφορετικά στις δύο
οντολογίες.

•

Αστοχία σε επίπεδο ερµηνείας (explication mismatch): Εδώ οι «κακές»
αντιστοιχίσεις αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο ορίστηκε ο τρόπος απόδοσης της
σύλληψης της οντολογίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής:
1.

Ύφος µοντελοποίησης (style of modeling):
•

Περιγραφή εννοιών (concept description): Τύπος σύµφωνα µε τον
οποίο µια ιεραρχία υπαγωγής χτίζεται µε διαφορετικό τρόπο στη
µία και µε διαφορετικό στην άλλη οντολογία. Επίσης

η

διαφοροποίηση µεταξύ των εννοιών σε µια ιεραρχία υπαγωγής
µπορεί να συντελείται σε διαφορετικό ύψος ιεραρχίας στην µία και
την άλλη οντολογία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
λεγόµενη «χιαστή ασυνέπεια» (“bowtie inconsistency”), έτσι όπως
δίνεται στην ακόλουθη εικόνα [38].

Εικόνα 2.7: «Χιαστή ασυνέπεια»
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2.

Ονοµατολογική (terminological mismatch): Σε αυτήν την κατηγορία
εµπίπτουν δύο τύποι «κακών» αντιστοιχίσεων:
•

Συνώνυµοι όροι (synonym terms): Στον τύπο αυτόν ανήκουν
εκείνες

οι

αντιστοιχίσεις

που

γίνονται

άστοχες

λόγω

συνωνυµίας των εννοιών. Αυτό σηµαίνει πως δύο έννοιες που
προέρχονται από δύο οντολογίες είναι όµοιες αλλά έχουν
αποδοθεί µε διαφορετικό όνοµα.
•

Οµώνυµοι όροι (homonym terms): τα προβλήµατα που
συναντώνται στον δεύτερο τύπο αφορούν το γεγονός ότι δύο
έννοιες µε ίδιο ακριβώς όνοµα έχουν διαφορετική ερµηνεία.

3.

Κωδικοποίηση (encoding): Στον τύπο αυτόν τα προβλήµατα προκύπτουν
από

τη

διαφορετική

κωδικοποίηση

εννοιών

των

οντολογιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η έννοια «ηµεροµηνία» η οποία
µπορεί να παρασταθεί ως «ηµέρα/µήνας/χρόνος» ή ως «µήνας-ηµέραχρόνος».

2.4 Ορισµένες περιπτώσεις προβληµάτων σηµασιολογικής ετερογένειας

Το ταίριασµα εννοιών αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία σε εφαρµογές όπως είναι η
ολοκλήρωση πληροφορίας (information integration) και οι αποθήκες δεδοµένων (data
warehousing), σε εφαρµογές δηλαδή που χαρακτηρίζονται από δοµικά µοντέλα
δεδοµένων. Υπάρχουν όµως και εφαρµογές που δεν είναι παραδοσιακές και
χαρακτηρίζονται από δυναµικότητα, όπως είναι για παράδειγµα τα οµότιµα συστήµατα
κόµβων (peer-to-peer systems). Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά σε ορισµένες
περιπτώσεις [9,31] στις οποίες παρουσιάζονται προβλήµατα ετερογένειας και χρήζουν
εφαρµογής της διαδικασίας εναρµόνισης οντολογιών .
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Μια παραδοσιακή εφαρµογή αποτελεί η ολοκλήρωση καταλόγων (catalog integration). Η
περίπτωση αυτή εµφανίζεται σε εφαρµογές επιχείρησης προς επιχείρηση ηλεκτρονικού
εµπορίου (B2B applications). Σε µια τέτοιου είδους εφαρµογή οι ηλεκτρονικοί
κατάλογοι έχουν δοµή δέντρου και απεικονίζουν τα προϊόντα προς πώληση.
Προκειµένου µια ιδιωτική εταιρεία να συµµετέχει σε µια ηλεκτρονική αγορά και να
παρουσιάσει τα δικά της πρoϊόντα µέσω των δικών της ηλεκτρονικών καταλόγων,
γίνεται σαφές πως όλοι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι χρειάζεται να είναι εναρµονισµένοι
ως προς την πληροφορία που παρουσιάζουν. Μόνο µε τον τρόπο αυτό οι χρήστες θα
µπορούν να έχουν καθολική πρόσβαση στα αγαθά προς πώληση.

Από τη άλλη οι εφαρµογές οµότιµων συστηµάτων χαρακτηρίζονται από ευελιξία και
δυναµικότητα. Αυτό γιατί οι οµότιµοι κόµβοι µπορούν να εµφανίζονται και να
εξαφανίζονται στο δίκτυο οποιαδήποτε στιγµή. Οι βάσεις δεδοµένων που έχουν είναι
αυτόνοµες ως προς τη γλώσσα, το περιεχόµενο, το σχήµα µοντελοποίησης κ.α. Συνεπώς
για το ίδιο πεδίο γνώσης µπορεί να βρεθούν διαφορετικές ορολογίες. Πλέον η ανάγκη για
εναρµόνιση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί στο στάδιο της σχεδίασης αλλά κατά τη
λειτουργία. Για να µπορέσει να καταστεί εφικτή οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των οµότιµων συστηµάτων, χρειάζεται να λυθούν τα προβλήµατα που εισάγει η
ύπαρξη των ετερογενών σχηµάτων. Οι τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού
κατευθύνονται προς το σκοπό αυτό.

Άλλη εφαρµογή αποτελεί αυτή της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών Ιστού (web services
integration). Οι υπηρεσίες Ιστού αποτελούν διαδικασίες που ικανοποιούν στόχους των
χρηστών. Οι υπηρεσίες του Σηµασιολογικού Ιστού από την άλλη έχουν εµπλουτιστεί µε
τη χρήση των οντολογιών. Η εφαρµογή της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών αυτών
συνιστά τη σύνθεση διαφόρων υπηρεσιών προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του
χρήστη. Η σύνθεση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εναρµόνιση των αντίστοιχων
οντολογιών.
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Κεφάλαιο 3 ο
Μέθοδοι και τεχνικές που στοχεύουν στην εναρµόνιση και τη συγχώνευση
οντολογιών

Για να επιτευχθεί η διαδικασία της ευθυγράµµισης και της συγχώνευσης των οντολογιών
είναι αναγκαίο να βρεθούν οι αντιστοιχίσεις ανάµεσα στις οντότητες αυτών. Προς τον
σκοπό αυτό στη βιβλιογραφία απαντώνται ποικίλες µέθοδοι και τεχνικές [2,9] για το
ταίριασµα των οντολογιών. Αφού προσδιοριστούν οι µέθοδοι αυτές µπορούν στη
συνέχεια να εφαρµοστούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό.

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά θα µελετηθούν οι µέθοδοι και οι τεχνικές που σχετίζονται µε
την εύρεση των αντιστοιχίσεων (mappings) των οντοτήτων των οντολογιών (ontology
matching methods/techniques) έτσι όπως δόθηκαν στη βιβλιογραφία από τους ερευνητές.
Επιπρόσθετα θα παρουσιαστούν µερικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την καθεαυτή
εφαρµογή της διαδικασίας ευθυγράµµισης και συγχώνευσης οντολογιών [9,18].

3.1 Κατηγοριοποίηση των µεθόδων εναρµόνισης

Στην ενότητα αυτή θα αναφέρουµε δύο κατηγοριοποιήσεις των µεθόδων εναρµόνισης
που δόθηκαν από τους Euzenat και Castano.

3.1.1 Πρώτη κατηγοριοποίηση

Ο J.Euzenat κατηγοριοποιεί [9] τις µεθόδους εναρµόνισης βασιζόµενος στην εξής
παραδοχή: οι µέθοδοι εναρµόνισης είναι ανεξάρτητες της εκάστοτε γλώσσας έκφρασης
µιας οντολογίας υπό τη θεώρηση ότι οι γλώσσες των οντολογιών µοιράζονται κοινά
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χαρακτηριστικά. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στις γλώσσες
οντολογιών χαρακτηρίζονται ως οντότητες (entities) και είναι τα ακόλουθα:

•

Τάξεις (classes): αποτελούν τις βασικές οντότητες µιας οντολογίας,
γνωστές και ως έννοιες (concepts).

•

Αντικείµενα (objects): αποτελούν συγκεκριµένα στιγµιότυπα του πεδίου
γνώσης.

•

Σχέσεις (relations): αποτελούν υποσύνολο του γινοµένου των οντοτήτων
του πεδίου γνώσης (subset of the products of the domain).

•

Ιδιότητες (properties): είναι οι σχέσεις που ισχύουν (ή ανήκουν) σε µια
συγκεκριµένη τάξη.

•

Στιγµιότυπα ιδιοτήτων (property instances): είναι οι σχέσεις που
εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα αντικείµενα.

•

Τύπος δεδοµένων (datatypes): ορίζουν ποιες συγκεκριµένες τιµές µπορούν
να πάρουν τα δεδοµένα.

•

Τιµές δεδοµένων (datavalues): Τιµές που παίρνουν οι τύποι δεδοµένων.

•

Περιορισµοί ιδιοτήτων (property restrictions): περιορίζουν τις τιµές µιας
ιδιότητας που ισχύει σε µία τάξη

Σύµφωνα µε τον J.Euzenat οι µέθοδοι οι οποίες βρίσκουν αντιστοιχίσεις µεταξύ των
οντοτήτων των οντολογιών διακρίνονται σε ονοµατολογικές (terminological methods),
δοµικές (structural methods), εκτατικές (extensional methods) και σηµασιολογικές
(semantic methods) [9]. Σε κάθε µία από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες ανήκουν µέθοδοι
οι οποίες µε τη σειρά τους χρησιµοποιούν διαφορετικές µετρικές σύγκρισης. Η
παραπάνω κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται σχηµατικά ακολούθως:
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String-based
Terminological
Language-based

Semantics

All Methods
Extensional
Internal

Structural
External
Εικόνα 3.1: Κατηγοριοποίηση των τοπικών µεθόδων

3.1.1.1 Ονοµατολογικές µέθοδοι
Οι ονοµατολογικές µέθοδοι [9] συγκρίνουν συµβολοσειρές. Συνήθως χρησιµοποιούνται
για να συγκρίνουν ονόµατα τάξεων και ιδιοτήτων. Οι ονοµατολογικές µέθοδοι
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες µεθόδων, σε αυτές που βασίζονται στην ίδια τη
συµβολοσειρά δηλαδή στις λεξικογραφικές (string-based methods) και σε αυτές που
βασίζονται στη γλώσσα δηλαδή στις γλωσσοκεντρικές (language-based methods).

Οι λεξικογραφικές µέθοδοι θεωρούν δύο οντότητες ίδιες αν τα ονόµατα (names) αυτών
είναι όµοια. Η οµοιότητα αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από τη δοµή που έχουν τα
strings. Υπάρχουν διάφορες µετρικές προς το σκοπό αυτό. Οι µετρικές που υπάγονται
στην κατηγορία των string-based µεθόδων είναι συναρτήσεις και είναι οι ακόλουθες:
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•

Ισότητα των συµβολοσειρών (string equality): η συνάρτηση αυτή είναι µια
συνάρτηση οµοιότητας σ: S x S -> {0,1} έτσι ώστε να επιστρέφει 1 αν οι
συµβολοσειρές είναι όµοιες και 0 αν δεν είναι (όπου S

η ακολουθία των

γραµµάτων ενός αλφάβητου L). Η συνάρτηση αυτή δεν µας δίνει πληροφορίες
για τον τρόπο µε τον οποίο διαφέρουν οι συµβολοσειρές.
•

Απόσταση Hamming (Hamming distance): υπολογίζει τον αριθµό των θέσεων
στις οποίες διαφέρουν δύο συµβολοσειρές και δίνεται από τον τύπο
(κανονικοποιηµένος):
min(|s|,|t|)

( ∑i=1

s[i] ≠t[i]

)+

||s|-|t||

δ(s,t) =
max (|s|,|t|)

όπου |s| το µήκος της συµβολοσειράς s και s[i] το γράµµα που βρίσκεται στη
θέση i της συµβολοσειράς s.
•

Έλεγχος υποσυµβολοσειράς (substring test): αποτελεί µια συνάρτηση οµοιότητας
σ: S x S -> {0,1}

σύµφωνα µε την οποία σ(x,y)=1 αν το x αποτελεί

υποσυµβολοσειρά του y, ή αν το y είναι υποσυµβολοσειρά του x. ∆ιαφορετικά
έχουµε σ(x,y)=0.
•

Οµοιότητα υποσυµβολοσειράς (substring similarity): αποτελεί µια συνάρτηση σ:
S x S -> [0,1]

τέτοια ώστε για κάθε x,y ε S και t η µεγαλύτερη κοινή

υποσυµβολοσειρά των x,y η σ(x,y)= ( 2 · |t| ) / ( |x| + |y| ). Η συνάρτηση αυτή
µετράει τον λόγο του κοινού υποµέρους µεταξύ δυο συµβολοσειρών. Η είσοδός
της είναι δυο συµβολοσειρές και η έξοδος µια τιµή οµοιότητας, η οποία είναι
τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη είναι και η µέγιστη κοινή υποσυµβολοσειρά
των δύο υπό εξέταση συµβολοσειρών.
•

Απόσταση Ν-gram (Ν-gram distance): αποτελεί µια συνάρτηση δ(s,t)=|ngram(s,n)
∩ ngram(t,n)|, όπου το ngram(s,n) ισούται µε το σύνολο των υποσυµβολοσειρών
του s που έχουν µήκος n. Και αυτή η συνάρτηση βρίσκει τον πληθικό αριθµό των
κοινών υποσυµβολοσειρών ανάµεσα στις συµβολοσειρές προς σύγκριση.
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•

Απόσταση επεξεργασίας (edit distance): αποτελεί µια συνάρτηση ανοµοιότητας η
οποία δηλώνει την ελαχίστου κόστους ακολουθία των πράξεων που πρέπει να
εκτελέσουµε σε ένα αντικείµενο προκειµένου να πάρουµε ένα άλλο. Πιο
συγκεκριµένα οι πράξεις που αφορούν τις συµβολοσειρές είναι αυτές της
εισαγωγής,

της

διαγραφής

και

της

αντικατάστασης

χαρακτήρων

µιας

συµβολοσειράς. Σε κάθε λειτουργία αποδίδεται και ένα κόστος w. Η ακολουθία
των λειτουργιών που θα δώσει το µικρότερο κόστος θα είναι και το αποτέλεσµα
της συνάρτησης. Αν το κόστος των αλλαγών είναι µικρός τότε οι συµβολοσειρές
θεωρούνται όµοιες.
•

Απόσταση µονοπατιού (path distance): αποτελεί µια µετρική που λαµβάνει
υπ’όψιν εκτός από τα ονόµατα των αντικειµένων και την ακολουθία των
ονοµάτων αντικειµένων που σχετίζονται µε εκείνα, όπως για παράδειγµα τα
ονόµατα όλων των υπερτάξεων ενός αντικειµένου.

Οι γλωσσοκεντρικές µέθοδοι [9] βασίζονται σε τεχνικές επεξεργασίας της φυσικής
γλώσσας (Natural Language Processing techniques). Η εκφραστικότητα µιας γλώσσας
συµβάλλει στην εµφάνιση παραλλαγών όρων (term variation) µε την έννοια ότι όροι µε
το ίδιο ακριβώς νόηµα µπορούν να εκφραστούν µε διαφορετικούς τρόπους. Στη
διαδικασία της αντιστοίχισης των εννοιών χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι περιπτώσεις
εκείνες όπου µπορούν να θεωρηθούν ανόµοιες δύο έννοιες που έχουν δοθεί µε
διαφορετική συµβολοσειρά αλλά έχουν την ίδια ακριβώς σηµασία.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή µια τέτοιου είδους κατάσταση παραθέτουµε τα
τέσσερα είδη παραλλαγών όρων µαζί µε ένα παράδειγµα που αποτελεί παραλλαγή του
όρου “enzyme activity”. Πρώτο είδος η µορφολογική (morphological) παραλλαγή που
χρησιµοποιεί διαφορετικό µέρος του λόγου ή διαφορετικό αριθµό (ενικός-πληθυντικός).
Παράδειγµα τέτοιας παραλλαγής αποτελεί ο όρος “enzymatic activity”. Η συντακτική
(syntactic) παραλλαγή αφορά την περίπτωση εκείνη όπου µια φράση είναι όµοια µε µία
άλλη όµως µε διαφορετική συντακτική µορφή. Ως παραδείγµατα παραλλαγής του όρου
“enzyme activity” δίνονται οι όροι “activity of enzyme” και “enzyme amidolytic
activity”. Στη σηµασιολογική (semantic) παραλλαγή δύο έννοιες είναι όµοιες αλλά
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εκφράζονται µε τελείως διαφορετική συµβολοσειρά. Στο παράδειγµα που µελετάµε ένας
όρος που εµπίπτει στη σηµασιολογική παραλλαγή είναι ο “fermentation”. Τέλος η
γλωσσική (multilingual) παραλλαγή αφορά εκείνες τις περιπτώσεις όπου δύο έννοιες
είναι όµοιες και έχουν δοθεί σε διαφορετική γλώσσα, όπως για παράδειγµα ο όρος
“activité d’enzyme” ο οποίος αποτελεί παραλλαγή στα Γαλλικά του“enzyme activity”.

Έχοντας κατανοήσει την έννοια της παραλλαγής όρων µπορούµε να παρουσιάσουµε τις
τρεις κατηγορίες µεθόδων στις οποίες διακρίνονται οι γλωσσοκεντρικές µέθοδοι.

•

Εγγενείς µέθοδοι (intrinsic methods): οι µέθοδοι αυτές έχουν ως σκοπό την
κανονικοποίηση των όρων (term normalization) µε χρήση µορφολογικής και
συντακτικής ανάλυσης. Αυτό σηµαίνει πως αναγνωρίζουν ως όµοιες δύο
συµβολοσειρές-φράσεις που ενώ είναι ίδιες έχουν υποστεί κάποια µετάλλαξη
µορφολογική ή συντακτική. Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να κάνουν χρήση των
λεγόµενων αλγορίθµων αποκοπής καταλήξεων (stemming). Οι τελευταίοι
αφαιρούν από τις λέξεις τις παραγωγικές καταλήξεις µετατρέποντάς τες στην
αρχική τους βασική µορφή-λήµµα. Έτσι για παράδειγµα οι λέξεις “match”,
“matching”, “matches” θα αποδοθούν µέσω των stemming αλγορίθµων στη λέξη
“match”. Επιπρόσθετα οι µέθοδοι αυτές καλύπτουν και την περίπτωση της
αλλοµορφίας (allomorphy) που αποτελεί φωνολογική µετάλλαξη της βασικής
µορφής µιας λέξης. Παραδείγµατα τέτοιων λέξεων είναι τα εξής ζευγάρια “loafloaves” και “go-went”. Στην περίπτωση της αλλοµορφίας οι εγγενείς µέθοδοι
µπορούν να κάνουν χρήση άπληστων αλγορίθµων συσταδοποίησης (greedy
clustering algorithms).

•

Εξωγενείς µέθοδοι (extrinsic methods): οι µέθοδοι αυτές κάνουν χρήση
εξωτερικών πηγών όπως είναι τα λεξικά. Σε αυτά δίνονται για κάθε όρο
πληροφορίες όπως οι συνώνυµοι όροι του καθώς και οι όροι που έχει µαζί τους
σχέση

υπερωνυµίας

και

υπωνυµίας.

Οι

µετρικές

που

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν στις extrinsic µεθόδους αφορούν την ύπαρξη της συνωνυµίας
καθώς και τον υπολογισµό της σηµασιολογικής απόστασης δύο µη συνώνυµων
όρων. Παράδειγµα µιας µετρικής που χρησιµοποιείται από τις extrinsic µεθόδους
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αποτελεί η συνάρτηση: σ: S x S ->{0,1}, η οποία δοθέντος δύο όρων s,t και µιας
εξωτερικής πηγής συνωνύµων Σ, επιστρέφει 1 αν υπάρχει κάποιος όρος c, ο
οποίος ανήκει στην Σ και ο οποίος είναι συνώνυµος και µε τον s και µε τον t (s ~
c ∧ t ~c), διαφορετικά επιστρέφει 0.
Το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο λεξικό είναι το WordNet, µε τη βοήθεια του
οποίου µπορούν να βρεθούν οι σχέσεις που ισχύουν ανάµεσα σε όρους όπως και
να υπολογιστεί η σηµασιολογική απόσταση ανάµεσα σε δύο όρους. Το WordNet
αποτελεί µια ηλεκτρονική βάση όρων όπου οι αγγλικές λέξεις οργανώνονται σε
οµάδες συνωνύµων (synsets). Οι οµάδες αυτές µε τη σειρά τους οργανώνονται
ιεραρχικά µε την έννοια ότι εµφανίζουν σχέσεις ειδίκευσης-γενίκευσης, αλλά και
άλλες σηµασιολογικές σχέσεις όπως αυτή της µερωνυµίας (meronymy).
•

Πολύγλωσσες µέθοδοι (multilingual methods): οι µέθοδοι αυτές αφορούν το
ταίριασµα οντολογιών που έχουν εκφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. Σκοπός
αυτού του ταιριάσµατος είναι η δηµιουργία µιας πολύγλωσσης οντολογίας από
δύο ή περισσότερες µονόγλωσσες ή η ευθυγράµµιση δύο ή περισσότερων
πολύγλωσσων οντολογιών. Οι µέθοδοι που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία
κάνουν χρήση ενός πολύγλωσσου λεξικού όπως είναι το EuroWordNet
προκειµένου να επιτυγχάνονται οι σωστές αντιστοιχίσεις εννοιών.

3.1.1.2 ∆οµικές µέθοδοι
Οι µέθοδοι αυτές αφορούν τη δοµή που έχουν οι οντότητες σε µια οντολογία και όχι τα
ονόµατα αυτών. Η δοµή αυτή µπορεί να είναι εσωτερική (internal structure) ή εξωτερική
(external structure) ορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τις δύο κατηγορίες µεθόδων στις
οποίες διαιρούνται οι δοµικές µέθοδοι. Η εσωτερική δοµή µιας οντότητας σχετίζεται µε
τις ιδιότητες (attributes) µιας οντότητας ή τις τιµές των ιδιοτήτων. Η εξωτερική δοµή
µιας οντότητας αφορά τη σύγκριση αυτής µε άλλες οντότητες µε τις οποίες και
σχετίζεται.

•

Οι µέθοδοι που βασίζονται στην εσωτερική δοµή των οντοτήτων προκειµένου να
αποφανθούν κατά πόσο οι οντότητες αυτές µοιάζουν κάνουν χρήση ποικίλων
κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τις ιδιότητες και τις σχέσεις των
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οντοτήτων, το πεδίο τιµών των ιδιοτήτων και τη συµµετρικότητα ή τη
µεταβατικότητα των σχέσεων. Οι µέθοδοι αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία οµάδων οντοτήτων που ευθυγραµµίζονται (cluster alignments) παρά
ακριβείς αντιστοιχίσεις µεταξύ δύο οντοτήτων. Αυτό γιατί µπορεί να βρεθεί ένας
µεγάλος αριθµός από ιδιότητες που θα έχουν όµοιο πεδίο ορισµού. Επιπρόσθετα
οι µέθοδοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε
άλλες µεθόδους (π.χ. ονοµατολογικές) και οδηγούν στον περιορισµό του αριθµού
των

δυνατών αντιστοιχίσεων που θα προκύψουν από µια διαδικασία

ταιριάσµατος. Επίσης µπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήµα στη διαδικασία
του ταιριάσµατος µε το να αποκλείσουν τις ιδιότητες οντοτήτων που είναι
εµφανώς µη συµβατές.
•

Οι µέθοδοι που βασίζονται στην εξωτερική δοµή των οντοτήτων εξετάζουν τη
θέση που έχουν αυτές στην ιεραρχία µιας οντολογίας. Η υπόθεση που
χρησιµοποιείται στην εφαρµογή αυτών των µεθόδων είναι πως αν δύο οντότητες
είναι όµοιες τότε θα είναι και οι γειτονικές σε αυτές οντότητες κατά κάποιον
τρόπο όµοιες. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια που σχετίζονται µε την υπόθεση αυτή
και που µπορούν να χρησιµοποιούνται µεµονωµένα ή σε συνδυασµό κατά την
εφαρµογή των µεθόδων. Τα κριτήρια για το αν δύο οντότητες είναι όµοιες είναι:

1. Αν οι αµέσως υπερκείµενες σε ιεραρχία οντότητες (super-entities) είναι

όµοιες
2. Αν οι οντότητες-αδέρφια (sibling-entities) είναι όµοιες.
3. Αν οι αµέσως υποκείµενες σε ιεραρχία οντότητες (sub-entities) είναι

όµοιες.
4. Αν όλες ή οι περισσότερες οντότητες που βρίσκονται στο υποδέντρο µε

ρίζα τις δύο υπό εξέταση οντότητες είναι όµοιες.
5. Αν όλες ή οι περισσότερες οντότητες που αποτελούν φύλλα των υπό

εξέταση οντοτήτων είναι όµοιες.
6. Αν όλες ή οι περισσότερες οντότητες στα µονοπάτια από τη ρίζα του

δέντρου µέχρι τις δύο υπό εξέταση οντότητες είναι όµοιες.
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Έχει γίνει σαφές πως οι µέθοδοι που εµπίπτουν στη συγκεκριµένη κατηγορία
σχετίζονται µε τη δοµή των οντοτήτων, συνεπώς και µε την ιεραρχία αυτών. Στη
συνέχεια

διακρίνουµε

τρεις

κατηγορίες

µεθόδων

που

σχετίζονται

µε

συγκεκριµένες δοµές:

•

∆οµή µέρους-όλου (mereologic structure): το πρώτο είδος
ιεραρχίας αφορά σχέσεις µέρους-όλου (whole-part) µεταξύ των
οντοτήτων. Μια οντότητα e1 βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από µία
άλλη e2 , όταν είναι µέρος της e2. Οµοίως µια οντότητα που
βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από κάποιες άλλες οντότητες λέµε ότι
συντίθεται από αυτές.

Στην κατηγορία αυτή µπορούν να

εφαρµοστούν όλα τα κριτήρια εκτός από το πέµπτο.
•

∆οµή ταξινοµίας (taxonomic structure): στο δεύτερο αυτό είδος
ιεραρχίας οι σχέσεις είναι γενίκευσης-ειδίκευσης. Αυτό σηµαίνει
πως η οντότητα που είναι πιο πάνω ιεραρχικά από µία άλλη τη
γενικεύει, ενώ η οντότητα που είναι πιο χαµηλά στην ιεραρχία
εξειδικεύει την αµέσως από πάνω της οντότητα.. Σε αυτό το είδος
έχουν προταθεί διάφορες µετρικές

µία από τις οποίες είναι η

“upward cotopic distance”. Αυτή αποτελεί µια συνάρτηση
διαφοράς-ανοµοιότητας η οποία υπολογίζει το ποσοστό των
κοινών υπερτάξεων (υπέρ-οντοτήτων) δύο τάξεων (οντοτήτων)
προκειµένου να αποφανθεί για τη σηµασιολογική απόσταση των
δύο οντοτήτων. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να εφαρµοστούν
όλα τα κριτήρια (1 έως 6).
•

Σχέσεις (relations): για να αποφανθούµε αν δύο οντότητες είναι
όµοιες βασιζόµαστε στις σχέσεις που ισχύουν µεταξύ αυτών. Για
παράδειγµα αν έχουµε µία οντολογία Ο και δύο οντότητες Α και Β
που σχετίζονται µε µια σχέση R και έχουµε και µια δεύτερη
οντολογία Ο’ µε δύο οντότητες Α’ και Β’ που σχετίζονται µε µια
σχέση R’ µπορεί να ισχύσουν οι παρακάτω περιπτώσεις: i) να είναι
όµοιες οι Α,Α’ και R, R’ οπότε πιθανώς να είναι όµοιες και οι Β,
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Β’, ii) να είναι όµοιες οι Β, Β’ και R, R’ οπότε πιθανώς να είναι
όµοιες και οι Α, Α’, iii) να είναι όµοιες οι Α,Α’ και Β,Β’, οπότε
πιθανώς να είναι όµοιες και οι σχέσεις R, R’. Για να προσδιοριστεί
αν δύο σχέσεις είναι όµοιες µπορούν να θεωρηθούν και αυτές ως
οντότητες και να παρασταθούν µε τη σειρά τους σε µια ιεραρχία.
Για παράδειγµα αν θεωρήσουµε πως έχουµε ένα σύνολο τάξεων
και ένα σύνολο σχέσεων και πως το σύνολο σχέσεων της Ο είναι
όµοιο µε το σύνολο των σχέσεων της Ο’, τότε είναι πιθανό οι
τάξεις που ορίζουν το πεδίο των σχέσεων να είναι όµοιες.

3.1.1.3 Εκτατικές µέθοδοι
Η τρίτη κατηγορία µεθόδων καλείται εκτατική (extensional) και βασίζεται στα
στιγµιότυπα (instances) των τάξεων. Οι µέθοδοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
συγκρίνουν το σύνολο των στιγµιοτύπων των τάξεων και χωρίζονται σε εκείνες που
λαµβάνουν υπ’όψιν τα κοινά στιγµιότυπα και εκείνες που λαµβάνουν υπ’όψιν µόνο τα µη
κοινά στιγµιότυπα.

Η πρώτη περίπτωση καλείται common extension comparison και συγκρίνει δύο τάξεις
Α,Β ελέγχοντας την τοµή τους.

Αν Α ∩ Β =Α ή Α ∩ Β =Β τότε είναι όµοιες,

διαφορετικά όχι. ∆ύο µετρικές που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση είναι οι
ακόλουθες:

•

Συµµετρική διαφορά (symmetric difference): αποτελεί µια συνάρτηση που
υπολογίζει τη συµµετρική διαφορά των στιγµιοτύπων. Ο τύπος της συνάρτησης
είναι δ(x,y)= ( |x ∪y − x ∩ y| ) / |x ∪ y|

•

Οµοιότητα του Jaccard (Jaccard similarity): αποτελεί συνάρτηση σ(Α,Β) η οποία
δοθέντος δύο συνόλων Α,Β και πιθανότητας P(X) ένα τυχαίο στιγµιότυπο να
ανήκει στο σύνολο Χ , η σ(Α,Β)= P(A ∩ B) / P(A ∪ B). Αν δεν έχουν κανένα
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κοινό στιγµιότυπο τότε η σ(Α,Β) ισούται µε 0, διαφορετικά αν Α=Β η σ(Α,Β)
ισούται µε 1.

Η δεύτερη περίπτωση καλείται similarity-based extension comparison και έρχεται να
εµπλουτίσει την πρώτη περίπτωση. Οι µέθοδοι της common extension σύγκρισης
επέστρεφαν πάντα 0 όταν οι τάξεις δε µοιράζονταν τα ίδια στιγµιότυπα. Είναι όµως
σηµαντικό να βρεθεί η απόσταση µεταξύ των τάξεων που δε µοιράζονται ίδια
στιγµιότυπα. Προς αυτόν το σκοπό κινούνται οι µέθοδοι που ανήκουν στη similaritybased extension σύγκριση µερικές από τις οποίες δίνονται παρακάτω:

•

Single linkage: αποτελεί µια συνάρτηση διαφοράς ανάµεσα σε δύο σύνολα x,y
έτσι ώστε ∀x,y , ∆(x,y)=min

(e,e’) ε x ∗ y

δ(e,e’). Η µέθοδος αυτή καθορίζει την

απόσταση µεταξύ των δύο συνόλων ως την ελάχιστη από τις αποστάσεις µεταξύ
των στοιχειών των συνόλων.
•

Full linkage: αποτελεί µια συνάρτηση διαφοράς ανάµεσα σε δύο σύνολα x,y έτσι
ώστε ∀x,y , ∆(x,y)=max

(e,e’) ε x ∗ y

δ(e,e’). Η µέθοδος αυτή καθορίζει την

απόσταση µεταξύ των δύο συνόλων ως τη µέγιστη από τις αποστάσεις µεταξύ
των στοιχειών των συνόλων.
•

Average linkage: αποτελεί και αυτή µια συνάρτηση διαφοράς η οποία δηλώνεται
από τον τύπο ∆(x,y)= ( Σ

(e,e’) ε x ∗ y

δ(e,e’) ) / |x|∗ |y| και ισχύει για κάθε x,y. Η

µέθοδος αυτή καθορίζει την απόσταση µεταξύ των δύο συνόλων ως το µέσο των
αποστάσεων των στοιχείων των συνόλων .
3.1.1.4 Σηµασιολογικές µέθοδοι
Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία των µεθόδων που εισήγαγε ο J.Euzenat είναι αυτή
των

σηµασιολογικών µεθόδων. Οι µέθοδοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία

αποτελούν συµπερασµατικές µεθόδους και χωρίζονται σε propositional satisfiability
(SAT) [10,40,45] και σε modal satisfiability [46] τεχνικές. Για να γίνει το ταίριασµα
ανάµεσα σε δύο οντότητες οι propositional satisfiability τεχνικές προβαίνουν στην
µετατροπή των δύο ιεραρχιών που ανήκουν οι οντότητες σε ένα προτασιακό τύπο
(propositional formula) ο οποίος µπορεί να ελεγχθεί για την εγκυρότητά του σε
Χασάπη Φιλίτσα
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πολυωνυµικό χρόνο. Οι modal SAT τεχνικές προβαίνουν στη µετάφραση του
προβλήµατος της αντιστοίχισης σε ένα τύπο τροπικής (modal) λογικής που ελέγχεται στη
συνέχεια για την εγκυρότητά του.

Οι σηµασιολογικές µέθοδοι δεν αποδίδουν ικανοποιητικά όταν εφαρµόζονται κατά
αποκλειστικότητα. Λειτουργούν καλύτερα όταν ήδη έχουν προσδιοριστεί κάποιες
αντιστοιχίσεις οντοτήτων. Πιο λεπτοµερειακή µελέτη για τις σηµασιολογικές µεθόδους
γίνεται σε ακόλουθη ενότητα (3.1.3).
3.1.2 ∆εύτερη Κατηγοριοποίηση

Ο S.Castano διακρίνει [2] τις βασικές τεχνικές που σχετίζονται µε τη διαδικασία του
ταιριάσµατος των οντολογιών σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στις γλωσσικές τεχνικές
(linguistic techniques) και τις τεχνικές µε βάση τα συµφραζόµενα (contextual matching
techniques). Καταλήγει στη διάκριση αυτή λαµβάνοντας υπ’όψιν τα έξι επίπεδα
σηµασιολογικής πολυπλοκότητας µε τα οποία µπορεί να εκφραστεί µια οντολογία και τα
οποία παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.1.
Semantic

Linguistic Techniques

Syntactic

Lexical

All Techniques

Heuristic metrics

Contextual matching

Probabilistic reasoning

Techniques
Automated reasoning
Εικόνα 3.2: Κατηγοριοποίηση των τεχνικών κατά Castano
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3.1.2.1 Γλωσσικές τεχνικές
Οι γλωσσικές τεχνικές [2] αξιολογούν την οµοιότητα µεταξύ δύο εννοιών συγκρίνοντας
τα ονόµατα τους όπως και τα ονόµατα των ιδιοτήτων τους. Η σύγκριση αυτή µπορεί να
εφαρµοστεί σε ατοµικές έννοιες (atomic concepts) αλλά και σε ιδιότητες και σχέσεις
εννοιών (contexts of concepts). Όπως και στις ονοµατολογικές µεθόδους, έτσι όπως
χαρακτηρίστηκαν από τον J.Euzenat [9], έτσι και στις γλωσσικές η σύγκριση αφορά
συµβολοσειρές και συνεπώς η οµοιότητα υπολογίζεται για δύο ακολουθίες χαρακτήρων.
Οι τεχνικές οι οποίες εµπίπτουν στην κατηγορία των γλωσσικών τεχνικών είναι οι
συντακτικές (syntactic) τεχνικές, οι λεξικές (lexical) τεχνικές και οι σηµασιολογικές
(semantic) τεχνικές.

•

Οι συντακτικές τεχνικές συγκρίνουν τα ονόµατα των εννοιών, τα οποία και
αποτελούν ακολουθίες χαρακτήρων. Οι µετρικές που εφαρµόζονται σε αυτές τις
τεχνικές έχουν ως αποτέλεσµα έναν αριθµό που δηλώνει πόσο πιθανώς µοιάζουν
ή πόσο διαφέρουν δύο έννοιες. Στην προηγούµενη ενότητα αναφέραµε τέτοιου
είδους µετρικές. Πιο συγκεκριµένα οι µετρικές

απόσταση Ν-gram (Ν-gram

distance) και απόσταση επεξεργασίας (edit distance) δηλώνουν τη διαφορά που
υπάρχει µεταξύ δύο συµβολοσειρών και όσο µικρότερος είναι ο αριθµός που
αυτές θα παράγουν ως έξοδο τόσο πιο όµοιες θα είναι και οι δύο συγκρινόµενες
έννοιες. Άλλες µετρικές που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι οι
λεγόµενες τεχνικές µε βάση το πρόθηµα (prefix-based) και τεχνικές µε βάση το
επίθηµα (suffix-based). Οι πρώτες παίρνουν ως είσοδο δύο συµβολοσειρές και
ελέγχουν αν η πρώτη συµβολοσειρά αρχίζει µε τους χαρακτήρες της δεύτερης. Οι
suffix-based τεχνικές παίρνουν ως είσοδο δύο συµβολοσειρές αλλά ελέγχουν αν η
πρώτη συµβολοσειρά τελειώνει µε τους χαρακτήρες της δεύτερης.
Η βάση των συντακτικών τεχνικών έγκειται σε µια µάλλον επισφαλή παραδοχή η
οποία είναι η εξής: παρόµοιες έννοιες-οντότητες θα δηλώνονται και µε παρόµοια
ονόµατα. Ας δούµε για παράδειγµα την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των
prefix-based και suffix-based τεχνικών. Αν οι δύο συµβολοσειρές προς σύγκριση
είναι οι “net” και “network” τότε η χρήση των prefix-based τεχνικών θα είναι
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επιτυχής. Ωστόσο αν οι συµβολοσειρές ήταν οι “hot” και “hotel” τότε το
αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας prefix-based τεχνικής θα ήταν λανθασµένο.
Παρόµοιες καταστάσεις µπορούµε να έχουµε και µε τη χρήση των suffix-based
τεχνικών. Επιτυχηµένη εφαρµογή θα είχαµε στην περίπτωση των λέξεων “phone”
και “telephone”, και λανθασµένη κατά τη σύγκριση των λέξεων “word” και
“sword”.
•

Οι λεξικές τεχνικές προηγούνται της εφαρµογής των συντακτικών και
σηµασιολογικών τεχνικών και συνίστανται από τεχνικές επεξεργασίας φυσικής
γλώσσας (natural language processing techniques). ∆ηλαδή οι τεχνικές αυτές
εφαρµόζονται στις συµβολοσειρές πριν αυτές συγκριθούν µεταξύ τους, κάνοντας
έτσι ένα είδος προεπεξεργασίας σε αυτές. Τα είδη των τεχνικών αυτών είναι τα
ακόλουθα:

•

Στοιχειοποίηση (tokenization): η συµβολοσειρά χωρίζεται σε ένα σύνολο
από στοιχεία (tokens). Ο χωρισµός συντελείται µε τη χρήση του κενού
διαστήµατος ή των σηµείων στίξης. Παράδειγµα της στοιχειοποίησης
αποτελεί ο χωρισµός ενός σύνθετου όρου π.χ. EdibleFruit -> Edible , Fruit
ή και µη π.χ. Hands-Free_Kits -> {hands, free , kits}.

•

Ληµµατοποίηση

(lemmatization):

η

συµβολοσειρά

αναλύεται

µορφολογικά προκειµένου να βρεθεί η βασική µορφή της. Για παράδειγµα
Kits -> Kit, Fruits-> Fruit
•

Απαλοιφή (elimination): στοιχεία (tokens) τα οποία δεν είναι χρήσιµα στο
ταίριασµα εννοιών µε γλωσσικές τεχνικές αφαιρούνται. Τέτοιες λέξεις
είναι συνήθως άρθρα, προθέσεις και σύνδεσµοι όπως για παράδειγµα οι
λέξεις a, the, by, of. Έτσι στη φράση “Brand of Computer” αφαιρείται η
λέξη “of”.

•

Ευριστικές τεχνικές (heuristic techniques): παράγουν σχέσεις ανάµεσα σε
όρους βασιζόµενες στη γλωσσική µορφή µιας συµβολοσειράς. Για
παράδειγµα η έννοια “EdibleFruit” µπορεί να θεωρηθεί ως ειδίκευση της
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έννοιας “Fruit” αν υιοθετηθεί η άποψη ότι στην Αγγλική γλώσσα οι
σύνθετοι όροι αποτελούν ειδίκευση της έννοιας που δηλώνει το τελευταίο
συνθετικό. Οι λεξικές λοιπόν τεχνικές εφαρµόζονται επειδή θεωρούµε ότι
οι συµβολοσειρές και ειδικότερα τα ονόµατα των οντοτήτων αποτελούν
λέξεις κάποιας φυσικής γλώσσας.
•

Η τρίτη κατηγορία που εµπίπτει στις γλωσσικές τεχνικές είναι αυτή των
σηµασιολογικών τεχνικών. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει εκείνες τις τεχνικές
που βασίζονται στην ερµηνεία των ονοµάτων των οντοτήτων και όχι στην
συµβολοσειρά καθεαυτή. Για να καταλάβουν την ερµηνεία ενός όρου, οι
σηµασιολογικές τεχνικές συµβουλεύονται µια εξωτερική πηγή η οποία µπορεί να
είναι ένας θησαυρός όρων ή µια γλωσσική οντολογία, τα οποία περιλαµβάνουν
τις πιθανές ερµηνείες των εννοιών, µαζί µε τις συνώνυµες προς αυτές έννοιες
καθώς και τις σχέσεις υπωνυµίας και υπερωνυµίας που έχουν µε άλλους όρους.
Οι τεχνικές αυτές είναι αντίστοιχες µε αυτές που ο J.Euzenat καλεί extrinsic
techniques.

3.1.2.2 Τεχνικές µε βάση τα συµφραζόµενα
Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία τεχνικών που ορίζει ο Castano είναι οι τεχνικές
ταιριάσµατος µε βάση τα συµφραζόµενα [2]. Στην κατηγορία αυτή δίνεται σηµασία στο
«πρίσµα» υπό το οποίο δίνεται η ερµηνεία µιας έννοιας. Για παράδειγµα η έννοια
«βιβλίο» έχει διαφορετική σηµασία

στο πλαίσιο µιας βιβλιοθήκης από ότι σε ένα

βιβλιοπωλείο. Έτσι η ουσία των τεχνικών αυτών είναι να εκµεταλλευθούν τα
συµφραζόµενα ενός όρου. Πρακτικά όµως πώς µπορεί να γίνει αυτό; Σε µια οντολογία τα
συµφραζόµενα αναπαρίστανται µε τη δοµή των εννοιών, δηλαδή µε τις ιδιότητες των
οντοτήτων όπως και τις σηµασιολογικές τους σχέσεις µε άλλες οντότητες. Η γενική
προσέγγιση είναι να βρεθεί ο αριθµός των κοινών στοιχείων σε δύο τέτοιες δοµές. Τρεις
κατηγορίες τεχνικών που εµπίπτουν στις

τεχνικές ταιριάσµατος

µε βάση τα

συµφραζόµενα είναι οι ευριστικές µετρικές (heuristic metrics), ο πιθανοκρατικός
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συλλογισµός (probabilistic reasoning) και ο αυτοµατοποιηµένος συλλογισµός (automated
reasoning).

•

Οι ευριστικές µετρικές υιοθετούν διάφορους ευριστικούς κανόνες προκειµένου να
συγκρίνουν τις ιδιότητες όπως και τις σηµασιολογικές σχέσεις των εννοιών. Η
σύγκριση που γίνεται βασίζεται στην ανάλυση της δοµής του γράφου για τα
συµφραζόµενα των οντολογιών. Οι πιο κοινές τεχνικές που εφαρµόζονται στις
ευριστικές µετρικές είναι οι εξής:
•

Τεχνικές βασισµένες στους περιορισµούς των ιδιοτήτων (techniques based
on property constraints): οι τεχνικές αυτές συνίστανται στο έλεγχο του
πεδίου τιµών (range constraints) και του πλήθους των τιµών (cardinality
constraints).Οι περιορισµοί πεδίου τιµών αφορούν τους τύπους δεδοµένων
που µπορούν να πάρουν οι ιδιότητες. Έτσι όταν οι συγκρίσεις δύο εννοιών
αφορούν το πεδίο τιµών, τότε συγκρίνουµε τους τύπους δεδοµένων των
ιδιοτήτων τους. Για παράδειγµα ο τύπος δεδοµένων “integer” είναι
περισσότερο όµοιος µε τον τύπο “smallint” παρά µε τον τύπο “date”. Από
την άλλη οι περιορισµοί πλήθους αφορούν τον επιτρεπτό αριθµό τιµών
που µπορεί να πάρει µια ιδιότητα. Έτσι όταν οι συγκρίσεις δύο εννοιών
αφορούν το πλήθος, τότε συγκρίνουµε τους αριθµούς των τιµών που
µπορεί να πάρει κάθε µία από τις ιδιότητες. Όσο µεγαλύτερη είναι η
απόκλιση ανάµεσα στους δύο αριθµούς τόσο µικρότερη είναι και η
οµοιότητα των εννοιών.

•

Τεχνικές βασισµένες σε γράφους (techniques based on graphs): στις
τεχνικές αυτές θεωρούµε τις οντολογίες ως γράφους µε κόµβους τις
έννοιες και ακµές τις ιδιότητες όπως και τις σηµασιολογικές σχέσεις των
εννοιών. Οι αλγόριθµοι λοιπόν των τεχνικών αυτών παίρνουν ως είσοδο
δύο δοµές γράφων και επιστρέφουν το κατά πόσο οι δοµές αυτές είναι
όµοιες. Η οµοιότητα δύο εννοιών καθορίζεται από δύο παράγοντες.
Σύµφωνα µε τον πρώτο η οµοιότητα δύο εννοιών εξαρτάται από την
οµοιότητα των γειτόνων τους. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τον
υπολογισµό της οµοιότητας ανάµεσα στις ακµές. Με τον τρόπο αυτό,
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δηλαδή µε το να λαµβάνεται υπ’όψιν και ο τύπος της σχέσης που υπάρχει
ανάµεσα

στην

έννοια

προς

σύγκριση

και

τους

γείτονές

της,

προσεγγίζονται καλύτερα τα συµφραζόµενα της έννοιας. Για την επίτευξη
του σκοπού αυτού συνήθως τοποθετείται µια ετικέτα ή ένα βάρος στις
ακµές του δέντρου.
•

Τεχνικές βασισµένες σε ταξινοµίες (techniques based on taxonomy): και
αυτές οι τεχνικές θεωρούν τις οντολογίες ως δοµές γράφων, λαµβάνουν
όµως υπ’όψιν µόνο τις σχέσεις ειδίκευσης (is-A relations). Και αυτό διότι
οι σχέσεις αυτές δηλώνουν ότι κάποια έννοια αποτελεί υποσύνολο µιας
άλλης και κατ’αυτήν την θεώρηση οι δύο έννοιες µοιάζουν. Η σύγκριση
µεταξύ δύο εννοιών µπορεί να γίνει µε ανάλυση των µονοπατιών των δύο
ταξινοµιών στις οποίες ανήκουν προκειµένου να συγκριθούν οι θέσεις που
έχουν οι έννοιες στην κάθε ταξινοµία. Μια άλλη τεχνική αφορά τη
σύγκριση των άµεσων
concepts και

υπερκείµενων και υποκείµενων εννοιών (sub-

super-concepts) υπό τη θεώρηση ότι αν οι άµεσες

υπερκείµενες και υποκείµενες έννοιες των δύο εννοιών προς σύγκριση
είναι όµοιες, τότε είναι και οι ίδιες όµοιες (βάση σχέσης is-A).

Ο Castano [2] επίσης παρουσίασε κάποιες µετρικές ταιριάσµατος οντολογιών
ως τις βασικές για να υλοποιηθούν οι τεχνικές. Οι µετρικές αυτές είναι οι
εξής:

•

Συνάρτηση οµοιότητας συµβολοσειρών (string similarity function):
αποτελεί µια συνάρτηση sims(s,s’)->[0,1] η οποία παίρνει ως είσοδο δύο
συµβολοσειρές s,s’ και παράγει ως έξοδο το µέτρο της οµοιότητάς τους.
∆ίνεται από τον τύπο
sims(s,s’)=max ( 0 , ( min( |s| , |s’|) – D(s,s’) ) / min(|s| , |s’|) ), όπου |s|
και |s’| το µήκος των δύο συµβολοσειρών και D(s,s’) η απόσταση
επεξεργασίας (edit distance) έτσι όπως ορίστηκε στην προηγούµενη
ενότητα.
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•

Συνάρτηση γλωσσικής οµοιότητας

(linguistic similarity function):

αποτελεί µια συνάρτηση sim1(t,t’)->[0,1] η οποία δέχεται ως είσοδο δύο
όρους ενός θησαυρού (σε µορφή γράφου) και δίνει ως έξοδο τη συνάφειασχέση αυτών. Ο τύπος της συνάρτησης είναι ο ακόλουθος:
sim1(t,t’) = maxi=1….k {Wt->ni t’} αν κ≥1, αλλιώς

sim1(t,t’)=0, όπου το k

ισούται µε τον αριθµό των µονοπατιών ανάµεσα στους όρους t και t’, ο
όρος t -> ni t’ δηλώνει το i-οστό µονοπάτι µήκους n≥1, η ποσότητα Wt->ni
t’= W1tr ∗W2tr ∗ ……….∗ Wntr δηλώνει το βάρος που σχετίζεται µε το i-οστό

µονοπάτι και Wjtr µε j =1,2,....,n είναι το βάρος της j-οστής σχέσης του
µονοπατιού.
•

Συνάρτηση οµοιότητας µε βάση τον συντελεστή του Dice (dice coefficient
function): αποτελεί µια συνάρτηση simd(E,E’)->[0,1] η οποία παίρνει ως
είσοδο δύο σύνολα οντοτήτων Ε και Ε’ και επιστρέφει το πόσο όµοια
είναι τα σύνολα. Ο τύπος είναι ο εξής simd(E,E’)=|E∩E’|/|E∪E’|, όπου
|E∩E’| είναι ο αριθµός των οντοτήτων που είναι κοινά και στα δύο
σύνολα.

•

Συνάρτηση οµοιότητας συνόλων (set similarity function): αποτελεί µια
συνάρτηση sime(E,E’)-> [0,1] η οποία δέχεται ως είσοδο δύο σύνολα
οντοτήτων Ε και Ε’ και παράγει ως έξοδο την έκταση της οµοιότητας των
δύο συνόλων. Ο τύπος της συνάρτησης είναι
sime(E,E’)= ( ∑e ε Ee/ |Ε| ) ∗ ( ∑e’ ε E’e’/ |Ε’| ) , όπου e=(sim(e,e1), sim(e,e2)
….. sim(e,e’1), sim(e,e’2)…..). Κάθε οντότητα περιγράφεται από ένα
διάνυσµα το οποίο παριστά την οµοιότητα της οντότητας αυτής µε κάθε
άλλη οντότητα που περιλαµβάνεται στα σύνολα Ε και Ε’. Αν οι δύο υπό
εξέταση οντότητες έχουν παρόµοιες αποστάσεις µε όλες τις υπόλοιπες,
τότε θεωρούνται όµοιες.

•

Συνάρτηση οµοιότητας ταξινοµίας (taxonomy similarity function):
αποτελεί µια συνάρτηση simt(c,c’)->[0,1] της οποίας είσοδος είναι δύο
έννοιες c, c’ µιας ταξινοµίας και έξοδος είναι η εκτίµηση της οµοιότητας
αυτών. Ο τύπος είναι ο simt(c,c’)= e–al ∗ (e βh –e-βh)/ (eβh +e-βh) αν c≠c’ και
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simt(c,c’)= 1 διαφορετικά, όπου α,β>0 αποτελούν παραµέτρους που
ρυθµίζουν τη συµβολή του µονοπατιού ελαχίστου µήκους ανάµεσα στις
έννοιες c και c’ και βάθους h της ιεραρχίας. Το µονοπάτι ελαχίστου
µήκους αποτελεί

µετρική υπολογισµού εννοιολογικής απόστασης

ανάµεσα στις έννοιες c και c’. Το βάθος του µονοπατιού (h) είναι αυτό
του άµεσου κοινού προγόνου (common direct subsumer) των c και c’, µε
τη θεώρηση ότι οι έννοιες που βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία της
ταξινοµίας είναι έννοιες γενικές και λιγότερο σηµασιολογικά όµοιες
µεταξύ τους από τις έννοιες που βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα
ιεραρχίας.
•

Η δεύτερη κατηγορία µεθόδων

που ανήκουν στις τεχνικές µε βάση τα

συµφραζόµενα είναι ο πιθανοκρατικός συλλογισµός. Οι µέθοδοι αυτές
συνίστανται στον υπολογισµό της πιθανότητας δύο έννοιες, που προέρχονται από
δύο ανεξάρτητες οντολογίες, να είναι όµοιες ή να έχουν τα ίδια στιγµιότυπα. Για
τον υπολογισµό αυτόν γίνεται χρήση τεχνικών µηχανικής µάθησης και δικτύων
κατά Bayes.
Έστω ότι έχουµε δύο έννοιες c και c’ που θέλουµε να αντιστοιχίσουµε. Η από
κοινού κατανοµή P(X,Y) εκφράζει την πιθανότητα ένα στιγµιότυπο να ανήκει
στην έννοια Χ όπως και στην έννοια Υ. Μία µετρική που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία αυτή και αξιοποιεί την από κοινού κατανοµή
είναι η ακόλουθη:
sim(c,c’)=P(c ∩ c’) / P(c ∪ c’)= P(c,c’) / ( (P(c,c’) + P(c,¬c’) + P(¬c,c’) ).
Όπου P(c,c’) η πιθανότητα ένα στιγµιότυπο να ανήκει και στις δύο υπό εξέταση έννοιες.

•

Τρίτη και τελευταία κατηγορία τεχνικών που εµπίπτουν στις τεχνικές µε βάση τα
συµφραζόµενα είναι ο αυτοµατοποιηµένος συλλογισµός. Όταν ξεκινήσει η
διαδικασία του ταιριάσµατος δύο οντολογιών υπάρχει µια ανεξαρτησία υπό την
έννοια ότι δεν έχουµε καµία λογική πρόταση ή σηµασιολογική σχέση ανάµεσα
στις έννοιες της πρώτης οντολογίας και τις έννοιες της δεύτερης. Έτσι η
διαδικασία του ταιριάσµατος δεν µπορεί να αποτελεί στο ξεκίνηµά της µια
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συµπερασµατική διαδικασία. Όταν εξαχθεί ένα σύνολο αντιστοιχίσεων µέσω
χρήσης κάποιων τεχνικών (π.χ. ευριστικών), τότε βασιζόµενοι στις αντιστοιχίσεις
αυτές µπορεί η διαδικασία του ταιριάσµατος να γίνει µια συµπερασµατική
διαδικασία. Αυτό σηµαίνει πως το πρόβληµα του ταιριάσµατος των οντολογιών
µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόβληµα συλλογισµού µε δεδοµένα τις δύο
οντολογίες, το αρχικό σύνολο των αντιστοιχίσεων όπως και τις σηµασιολογικές
ερµηνείες αυτών. Έκφανση αυτής της προσέγγισης αποτελεί η προτασιακή
ικανοποιησιµότητα (propositional satisfiability) και η συλλογιστική περιγραφικής
λογικής.
Η έννοια της προτασιακής ικανοποιησιµότητας δόθηκε στην προηγούµενη
ενότητα και θα αναλυθεί λεπτοµερειακά σε επόµενη (3.1.3). Στην συλλογιστική
περιγραφικής λογικής οι σηµασιολογικές σχέσεις των εννοιών εκφράζονται
συναρτήσει υπαγωγής (subsumption). ∆οθείσης της ισοδυναµίας δύο εννοιών ή
µιας αντιστοιχίας µε µεγάλες πιθανότητες ισχύος µπορούµε να αντικαταστήσουµε
µία από τις δύο έννοιες σε µια οντολογία µε την αντίστοιχη και ισοδύναµή της
από την άλλη οντολογία. Έπειτα µπορούµε να συγκρίνουµε τις νέες υπαγωγές
που δηµιουργήθηκαν προκειµένου να βρούµε νέες αντιστοιχίες µεταξύ των
υπολοίπων εννοιών που περιλαµβάνονται στις νέες υπαγωγές.

Όπως έγινε φανερό οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν από τους δύο ερευνητές έχουν
πολλά κοινά στοιχεία και διακρίνονται σε λεπτά σηµεία. Ας δούµε πρώτα σχηµατικά
ποιες µέθοδοι του Euzenat αντιστοιχούν σε αυτές του Castano.
Euzenat

Αντιστοιχούν στις

Castano

Terminological methods

Linguistic Techniques

String-based

Syntactic

Language-based (Intrinsic)

Lexical

Language-based (Extrinsic)

Semantic

Structural (Internal, External)

Heuristic metrics

Extensional

Probabilistic reasoning

Semantics

Automated Reasoning
Εικόνα 3.3: Αντιστοίχιση των κατηγοριών των µεθόδων.

Χασάπη Φιλίτσα

54

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Οι ονοµατολογικές µέθοδοι του Euzenat είναι αντίστοιχες των γλωσσικών τεχνικών του
δεύτερου µιας και οι δύο αναφέρονται σε σύγκριση ονοµάτων. Ο Euzenat χωρίζει όµως
τις ονοµατολογικές σε δύο κατηγορίες, στις λεξικογραφικές και στις γλωσσοκεντρικές. Ο
Castano, από την άλλη, διακρίνει τις γλωσσικές τεχνικές σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη
κατηγορία είναι οι συντακτικές τεχνικές οι οποίες αντιστοιχούν στις ονοµατολογικές
µεθόδους µε βάση τη συµβολοσειρά µιας και οι δύο αναφέρονται σε σύγκριση
συµβολοσειρών µε χρήση µετρικών όπως η edit distance . Η δεύτερη κατηγορία είναι οι
λεξικές τεχνικές οι οποίες αντιστοιχούν στις ονοµατολογικές µεθόδους µε βάση τη
γλώσσα αλλά όχι σε όλες τις κατηγορίες που συνιστούν τις µεθόδους βασισµένες στη
γλώσσα. ∆ηλαδή οι λεξικές τεχνικές αντιστοιχούν στις εγγενείς µεθόδους µιας που και οι
δύο συνίστανται από τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας χωρίς όµως τη συµβουλή
εξωτερικών πηγών. Η τρίτη κατηγορία που ορίζεται από τον Castano και που εµπίπτει
στις γλωσσικές τεχνικές είναι οι σηµασιολογικές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές δεν
αντιστοιχούν, όπως η ονοµασία τους, στις σηµασιολογικές τεχνικές που ορίστηκαν από
τον Euzenat. Αντίθετα αναφέρονται ως σηµασιολογικές γιατί εστιάζουν στην ερµηνεία
των εννοιών και κάνουν χρήση εξωτερικών πηγών όπως είναι τα λεξικά. Με τον τρόπο
αυτό οι σηµασιολογικές τεχνικές αντιστοιχούν στις εξωγενείς µεθόδους.

Οι δοµικές µέθοδοι του Euzenat αντιστοιχούν στις τεχνικές µε βάση τα συµφραζόµενα
του Castano και αυτό λόγω της σηµασίας που δίνεται στη δοµή της οντολογίας. Πιο
συγκεκριµένα όλες οι δοµικές µέθοδοι, δηλαδή και αυτές που βασίζονται στη εσωτερική
δοµή των οντοτήτων και αυτές που βασίζονται στην εξωτερική δοµή αντιστοιχούν στις
ευριστικές τεχνικές των τεχνικών µε βάση τα συµφραζόµενα. Αυτό διότι οι τελευταίες
δίνουν έµφαση και στις ιδιότητες (εσωτερική δοµή των οντοτήτων) αλλά και στην
ιεραρχία (εξωτερική δοµή των οντοτήτων) µιας οντολογίας.

Οι εκτατικές τώρα µέθοδοι αντιστοιχούν στις µεθόδους πιθανοκρατικού συλλογισµού µε
την έννοια ότι οι τελευταίες υπολογίζουν τη πιθανότητα δύο έννοιες να έχουν τα ίδια
στιγµιότυπα και έτσι δίνουν έµφαση στα στιγµιότυπα όπως και οι εκτατικές µέθοδοι.
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Τέλος οι σηµασιολογικές µέθοδοι έτσι όπως ορίστηκαν στην κατηγοριοποίηση των
µεθόδων του Euzenat αντιστοιχούν στις µεθόδους αυτοµατοποιηµένου συλλογισµού µιας
που και οι δύο αναφέρονται στη µετατροπή του προβλήµατος αντιστοίχισης στο
πρόβληµα της προτασιακής ικανοποιησιµότητας.

Γίνεται σαφές πως τα σηµεία στα οποία διαφέρουν οι δύο προσεγγίσεις αναφορικά µε
την κατηγοριοποίηση των µεθόδων εναρµόνισης είναι λεπτά. Αυτά που εντοπίστηκαν
είναι η απουσία αναφοράς στην προσέγγιση του Castano στις πολύγλωσσες µεθόδους.
Επιπρόσθετα απουσιάζει και η αναφορά στην τροπική ικανοποιησιµότητα (modal
satisfiability). Στον ορισµό των καθαυτών µεθόδων ο κάθε ερευνητής έχει τη δική του
αισθητική µε τον Euzenat να παρουσιάζει µια πιο λεπτοµερή και «ξεκάθαρη»
κατηγοριοποίηση και τον Castano να έχει δύο γενικές κατηγορίες στις οποίες να
αντιστοιχούν πολλές µέθοδοι.

3.1.3 Σηµασιολογικό ταίριασµα
Οι τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερο στη διαδικασία του ταιριάσµατος
οντολογιών είναι οι συντακτικές. Αυτό σηµαίνει πως η οµοιότητα δύο εννοιών
καθορίζεται αυστηρά από τις ετικέτες-ονόµατα των εννοιών. Επιπρόσθετα η εύρεση
οποιωνδήποτε σηµασιολογικών αντιστοιχίσεων ανάµεσα σε οντότητες βασίζεται σε
συντακτική ανάλυση. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε την έννοια των
σηµασιολογικών µεθόδων και πώς αυτές µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη διαδικασία
της αντιστοίχισης των εννοιών καταδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό και τη
διαφοροποίησή τους από τις συντακτικές µεθόδους.
Το σηµασιολογικό ταίριασµα οντολογιών έγκειται στην εύρεση σηµασιολογικών
αντιστοιχίσεων εννοιών [10,11,15]. Αυτό σηµαίνει πως οι αντιστοιχίσεις δεν αφορούν
πλέον τα ονόµατα των εννοιών αλλά τη σηµασία - το νόηµα αυτών. Για το
σηµασιολογικό ταίριασµα λοιπόν είναι σηµαντική και η θέση που έχουν οι έννοιεςκόµβοι στη δοµή της οντολογίας. Το σηµασιολογικό ταίριασµα έγκειται επίσης και στην
εύρεση των σηµασιολογικών σχέσεων οµοιότητας ανάµεσα στις έννοιες των οντολογιών.
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Σε αντίθεση µε τις συντακτικές σχέσεις οµοιότητας, οι οποίες σχετίζονται µε µέτρα
οµοιότητας στο διάστηµα [0,1], οι σηµασιολογικές σχέσεις οµοιότητας σχετίζονται µε
σχέσεις που κρίνονται ως σηµασιολογικές και είναι οι σχέσεις ισοδυναµίας (=),
γενίκευσης-ειδίκευσης (⊆ , ⊇) και ξένου (disjointness ⊥).

Η εφαρµογή των σηµασιολογικών µεθόδων µπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα, σε επίπεδο
οντότητας (element level) και σε επίπεδο δοµής (structure level) [10]. Σε επίπεδο
οντότητας οι τεχνικές ταιριάσµατος αντιστοιχούν ονόµατα οντοτήτων ενώ σε επίπεδο
δοµής οι υπολογισµοί των αντιστοιχίσεων λαµβάνουν υπ’όψιν και τη θέση που έχει στον
γράφο η οντότητα. Ας δούµε όµως πιο λεπτοµερειακά τα δύο επίπεδα.

3.1.3.1 Εφαρµογή των σηµασιολογικών µεθόδων σε επίπεδο οντότητας
Όπως ήδη έχουµε πει, οι σηµασιολογικές τεχνικές σε επίπεδο οντότητας [10] αναλύουν
είτε τις ετικέτες των εννοιών είτε τις ίδιες τις έννοιες και διακρίνονται σε αδύναµες
(weak) και ισχυρές (strong). Οι αδύναµες σηµασιολογικές τεχνικές στο επίπεδο
οντότητας συγκρίνουν τα ονόµατα των οντοτήτων βάσει των συµβολοσειρών τους ή
αναλύουν τον τύπο δεδοµένων τους. Κατηγορίες ανάλυσης στις οποίες προβαίνουν
τέτοιου είδους τεχνικές είναι οι ακόλουθες:

•

Ανάλυση συµβολοσειρών (Analysis of strings): η ανάλυση αυτή υπολογίζει την
απόσταση µεταξύ δύο συµβολοσειρών και ψάχνει να βρει κοινές καταλήξεις
(suffixes) και προθέµατα (prefixes). Μια τέτοιου είδους ανάλυση µπορεί να
ανακαλύψει µόνο την ισότητα δύο εννοιών. Παράδειγµα µιας τέτοιας ανάλυσης
είναι το εξής: δύο στοιχεία ονόµατι “phone” και “telephone” θεωρούνται ότι
αντιπροσωπεύουν ίσες έννοιες.

•

Ανάλυση τύπου δεδοµένων (Analysis of data types): η ανάλυση αυτή συνήθως
γίνεται µαζί µε την ανάλυση συµβολοσειράς και αναλύει τους τύπους των
δεδοµένων των προς σύγκριση στοιχείων. Μια τέτοιου είδους ανάλυση µπορεί να
ανακαλύψει οποιαδήποτε σηµασιολογική σχέση. Παράδειγµα µιας τέτοιας
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ανάλυσης είναι το εξής: τα στοιχεία “phone” και “telephone” θεωρούνται πως
έχουν τον ίδιο τύπο δεδοµένων (String) και έτσι θεωρούνται ισοδύναµα. Αν όµως
το στοιχείο “phone” είχε ως τύπο δεδοµένων τους ακεραίους (Integer), τότε θα
είχαµε αποτυχηµένο ταίριασµα (mismatch).
•

Ανάλυση ηχητική (Analysis of soundex): η µέθοδος αυτή αναλύει τα ονόµατα
οντοτήτων απ τον τρόπο µε τον οποίο ηχούν. Μια τέτοιου είδους ανάλυση µπορεί
να ανακαλύψει µόνο ισοδυναµία εννοιών. Για παράδειγµα τα στοιχεία “for you”
και “4U” µπορεί να διαφέρουν ως προς τις συλλαβές, αλλά είναι όµοια ηχητικά.

Οι ισχυρές σηµασιολογικές τεχνικές στο επίπεδο οντότητας εκµεταλλεύονται τη
σηµασιολογία των ετικετών των οντοτήτων. Κάνουν χρήση εργαλείων που κωδικοποιούν
τη σηµασιολογική πληροφορία. Τέτοια εργαλεία είναι οι θησαυροί, το λεξικό WordNet
καθώς και συνδυασµοί αυτών.

•

Προσυλλεγµένοι Θησαυροί (Precompiled thesaurus): Ένας θησαυρός όπως
έχουµε ήδη αναφέρει διατηρεί λήµµατα µαζί µε τα συνώνυµά τους όπως και τις
υπερωνυµικές τους σχέσεις. Οι θησαυροί αναγνωρίζουν σχέσεις οµοιότητας,
γενίκευσης και ειδίκευσης. Παράδειγµα στοιχείων που θεωρούνται συνώνυµα σε
ένα θησαυρό είναι τα “e-mail” και “email”.

•

Λεξικό WordNet (WordNet): Το λεξικό WordNet όπως ήδη έχουµε αναφέρει σε
προηγούµενη ενότητα αποτελεί µια ηλεκτρονική λεξικογραφική βάση αγγλικών
όρων οργανωµένη σε σύνολα συνωνύµων των όρων αυτών. Οι σηµασιολογικές
σχέσεις οι οποίες µπορούν να ανακαλυφθούν µέσω του λεξικού WordNet είναι οι
εξής: ισότητας (equality), ένας όρος είναι ίσος µε έναν άλλο αν υπάρχει
τουλάχιστον µία ερµηνεία του πρώτου όρου η οποία να είναι ίση της ερµηνείας
του δεύτερου όρου, επικάλυψης (overlapping), ένας όρος επικαλύπτεται από
έναν άλλο αν έχουν κοινές ερµηνείες, µη-ταιριάσµατος (mismatch), αν δύο όροι
δεν έχουν καµία κοινή ερµηνεία, γενίκευσης/ειδίκευσης (more general/specific),
ένας όρος είναι γενικότερος ενός άλλου αν και µόνο αν υπάρχει τουλάχιστον
µια ερµηνεία του πρώτου όρου που να έχει µε µια ερµηνεία του δεύτερου όρου
σχέση υπωνυµίας ή µερωνυµίας. Επίσης ένας όρος είναι ειδικότερος ενός άλλου
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αν και µόνο αν υπάρχει τουλάχιστον µια ερµηνεία του πρώτου όρου που να έχει
µε µια ερµηνεία του δεύτερου όρου σχέση υπερωνυµίας ή ολωνυµίας (holonym).
Για παράδειγµα σύµφωνα µε το WordNet ο όρος “hat” αποτελεί µια ολωνυµία
για τον όρο “brim” που σηµαίνει ότι ο όρος “brim” είναι µέρος του όρου “hat”.

3.1.3.2 Εφαρµογή των σηµασιολογικών µεθόδων σε επίπεδο δοµής
Σε επίπεδο δοµής [10] οι σηµασιολογικές τεχνικές βασίζονται στη δοµή γράφου των δύο
οντολογιών για να βρουν τις αντιστοιχίσεις οντοτήτων. Ο καθορισµός των
σηµασιολογικών αντιστοιχίσεων γίνεται µέσω ανάλυσης της ερµηνείας των όρων. Η
ερµηνεία αυτή είναι κωδικοποιηµένη στα ίδια τα στοιχεία (ετικέτες) και τη δοµή της
οντολογίας. Πιο συγκεκριµένα η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρµογή
σηµασιολογικών τεχνικών σε επίπεδο δοµής είναι η ακόλουθη: οι ετικέτες των κόµβων
(εννοιών) οι οποίες είναι γραµµένες σε φυσική γλώσσα, ερµηνεύονται σε προτασιακούς
τύπους (propositional formulas) οι οποίοι κωδικοποιούν λεπτοµερώς την ερµηνεία των
ετικετών. Με τη διαδικασία αυτή το πρόβληµα του ταιριάσµατος των οντολογιών
ερµηνεύεται

ως

πρόβληµα

προτασιακής

µη-ικανοποιησιµότητας

(propositional

unsatisfiability problem). Όµως ένα τέτοιου είδους πρόβληµα µπορεί να λυθεί αποδοτικά
µε τη χρήση των λυτών προτασιακής ικανοποιησιµότητας (propositional satisfiability
deciders). Οι SAT deciders αποτελούν ορθές και πλήρεις διαδικασίες απόφασης για το
πρόβληµα της προτασιακής ικανοποιησιµότητας και συνεπώς µπορούν να ελέγξουν για
την ύπαρξη

όλων των πιθανών αντιστοιχίσεων εννοιών. Η υπεροχή λοιπόν των

σηµασιολογικών τεχνικών έναντι των συντακτικών είναι φανερή µιας και οι τελευταίες
κάνουν χρήση ευριστικών µεθόδων.

Η προσέγγιση που ακολουθούν οι Fausto Giunchiglia και Pavel Shvaiko [10,32]
αναφορικά µε το σηµασιολογικό ταίριασµα βασισµένο στους SAT deciders περιλαµβάνει
τα ακόλουθα έξι βήµατα. ( Ο συµβολισµός CΑ1 , όπου C συµβολίζει την ερµηνεία, Α το
όνοµα της οντότητας και 1 τον αριθµό του γράφου της υπό εξέταση οντολογίας, δηλώνει
την ερµηνεία που θέλει να δώσει η οντότητα βάσει του ονόµατός της. Ο συµβολισµός
τώρα C 51 , όπου C συµβολίζει την ερµηνεία, 5 τον αριθµό του κόµβου που παριστά την
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οντότητα και 1 τον αριθµό του γράφου της υπό εξέταση οντολογίας, δηλώνει την
ερµηνεία που θέλει να δώσει η οντότητα βάσει της θέσης της στο γράφο.)

1.

∆ηµιούργησε τους δύο γράφους: µέσω των δύο οντολογιών δηµιούργησε τους
δύο γράφους µε κόµβους τις έννοιες της κάθε µίας οντολογίας και ακµές τις
σχέσεις is-A ή τις ιδιότητες των οντοτήτων.

2.

Υπολόγισε το σηµασιολογικό ταίριασµα σε επίπεδο οντότητας: υπολόγισε τις
σηµασιολογικές σχέσεις που ισχύουν για τις ερµηνείες των ετικετών των
κόµβων.

3.

Υπολόγισε τις ερµηνείες των κόµβων: ξεκινώντας από τη ρίζα του γράφου
δώσε σε κάθε κόµβο την ερµηνεία των κόµβων που βρίσκονται πάνω από αυτόν
(βλέπε το παράδειγµα που ακολουθεί).

4.

Κατασκεύασε τον υπολογιστικό τύπο: ερµήνευσε όλες τις σηµασιολογικές
σχέσεις που υπολόγισες στο βήµα 2 σε προτασιακούς τύπους µε τη βοήθεια των
ακόλουθων κανόνων:
CA1⊇CA2 ⇒C A2 →CA1
CA1⊆CA2 ⇒C A1→CA2
CA1=C A2 ⇒ C A1≡CA2
CA1 ⊥C A2 ⇒ ¬(CA1 ∧ CA2)
∆ηλαδή το υποσύνολο ερµηνεύεται ως συνεπαγωγή, η ισότητα ως ισοδυναµία
και το ξένο ως άρνηση της τοµής. Η CA1 δηλώνει την ερµηνεία της ετικέτας Α
στο γράφο 1.

5.

Τρέξε τον προτασιακό τύπο: προκειµένου να αποδείξουµε αν ένας προτασιακός
τύπος είναι έγκυρος αποδεικνύουµε ότι η άρνηση αυτού είναι µη
ικανοποιήσιµος τύπος. ∆ηλαδή οι SAT λύτες τρέχουν στην άρνηση του τύπου.
Πιο συγκεκριµένα δοσµένου ενός τύπου φ απέδειξε ότι δεν υπάρχει
ικανοποιήσιµη ανάθεση, δηλαδή ανάθεση τιµών στις µεταβλητές του τύπου
έτσι ώστε αυτός να είναι ικανοποιήσιµος.

6.

Επαναλήψεις: πολλές φορές τρέχουµε ξανά τους SAT λύτες προκειµένου να
ενισχύσουµε τα αποτελέσµατά µας εκµεταλλευόµενοι ταυτόχρονα και τα
προηγούµενα αποτελέσµατα.
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Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία που µόλις περιγράφηκε θα δώσουµε
ένα παράδειγµα [10] εφαρµόζοντας όλα τα βήµατα.

1.

Έστω ότι το αποτέλεσµα του βήµατος 1 είναι οι δύο ακόλουθοι γράφοι και
εµείς θέλουµε να συγκρίνουµε τους κόµβους 5 και 1 των γράφων 1 και 2
αντίστοιχα

Εικόνα 3.4: ∆ύο γράφοι προς σύγκριση
2.

Από το βήµα 2 προκύπτει ότι CC1 = CC2 , διότι η σύγκριση είναι λεξικογραφική
και τα ονόµατα των δύο οντοτήτων είναι όµοια (είναι C)

3.

Σύµφωνα µε το βήµα 3 δίνουµε ως ερµηνεία στον κόµβο 1 του γράφου 1 την
ερµηνεία της ετικέτας Α του γράφου 1 (C A1), όµοια C51=CA1∩CC1 για τον κόµβο
5 του γράφου 1 και C12=CC2 για τον κόµβο 1 του γράφου 2. Από τις παραπάνω
ισότητες προκύπτει ότι C 51⊆C12.

4.

Για να δηµιουργήσουµε τώρα τον προτασιακό τύπο χρειαζόµαστε ένα αξίωµα
και τον τύπο που αντιπροσωπεύει τη σχέση που θέλουµε να αποδείξουµε, που
στην προκειµένη περίπτωση είναι η C51⊆C12. Το αξίωµα είναι CC1 ≡CC2 και ο
τύπος που αντιστοιχεί στη σχέση υποσυνόλου προκύπτει µε βάση τους κανόνες
που δόθηκαν στο βήµα 4 και είναι ο ( ( CA1 ∧ CC1 )→ CC2 ), αφού CA1 ∧CC1 ⊆C12
και C12=CC2. Συνεπώς ο προτασιακός µας τύπος είναι ο
( ( C12≡CC2 ) →( ( C A1 ∧ C C1 )→ CC2 ) )
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5.

Για να αποδείξουµε την εγκυρότητα του παραπάνω τύπου πρέπει να
αποδείξουµε πως η άρνησή του είναι µη ικανοποιήσιµη. Συνεπώς ο SAT λύτης
θα τρέξει πάνω στον ακόλουθο τύπο ( ( C12≡CC2 ) ∧ ¬ ( (CA1 ∧ CC1)→ C C2 ) )

6.

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα δε χρειάζεται να ξανατρέξουµε τους SAT λύτες.

Στη συνέχεια θα δώσουµε µια σειρά από παραδείγµατα [10] τα οποία µπορούν να
εκτελεστούν µε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, δηλαδή µε τη χρήση των
SAT deciders. Πρώτα όµως θα ορίσουµε πιο τυπικά την έννοια του σηµασιολογικού
ταιριάσµατος δίνοντας τον ορισµό της αντιστοίχισης εννοιών για το σηµασιολογικό
ταίριασµα. Αυτή υπολογίζεται ως τετράδα των εξής στοιχείων <mid, Ci1 , Cj2, R> [10],
όπου το mid αποτελεί το µοναδικό αναγνωριστικό της συγκεκριµένης αντιστοιχίας, η
Ci1 είναι η ερµηνεία του i-οστού κόµβου του πρώτου γράφου, η Cj2 είναι η ερµηνεία
του j-οστού κόµβου του δεύτερου γράφου, και R η σχέση οµοιότητας που καθορίζει
τη σηµασιολογική σχέση ανάµεσα στις επεκτάσεις των εννοιών των συγκεκριµένων
κόµβων. Πιθανές σχέσεις R όπως έχουµε ήδη πει αποτελούν η ισοδυναµία (=), η
επικάλυψη (∩), η µη-αντιστοίχιση (⊥) και η γενίκευση/ειδίκευση (⊇ , ⊆).

Στο σηµείο αυτό και µε τη χρήση της εικόνας 3.5 [10] δείχνουµε και τη διαφορά
ανάµεσα στο συντακτικό και το σηµασιολογικό ταίριασµα έτσι όπως καταδεικνύουν
οι τυπικοί ορισµοί αυτών. Συγκεκριµένα ο τυπικός ορισµός της αντιστοίχισης
εννοιών στη διαδικασία του συντακτικού ταιριάσµατος δίνεται από την ακόλουθη
τετράδα τιµών < mid, Li1 , Lj2, R > [10], όπου Li1 η ετικέτα στον i-οστό κόµβο του
πρώτου γράφου, Lj2 η ετικέτα στον j-οστό κόµβο του δεύτερου γράφου και R η σχέση
οµοιότητας που δίνεται µέσω ενός συντελεστή στο διάστηµα [0,1].
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Εικόνα 3.5: ∆ιαφορές ανάµεσα στο σηµασιολογικό και το συντακτικό ταίριασµα

Ας δώσουµε τώρα ένα παράδειγµα της διαδικασίας του ταιριάσµατος µε τις δύο βασικές
κατηγορίες που το αποτελούν για να γίνει και πρακτικά κατανοητή η διαφορά των
κατηγοριών αυτών. Έστω ότι έχουµε τον ακόλουθο γράφο και θέλουµε να ταιριάξουµε
τον κόµβο νούµερο 5 µε κάποιον κόµβο ενός άλλου γράφου. Να υπενθυµίσουµε σε αυτό
το σηµείο πως οι ετικέτες δίνονται από τα γράµµατα Α,Β,D,E,C, οι έννοιες που
υποδηλώνουν οι ετικέτες δηλώνονται µε CA και οι έννοιες σε οποιονδήποτε κόµβο i,
όπου i=1,2,3,4,5 σύµφωνα µε το παράδειγµά µας, δηλώνονται µε Ci.

Εικόνα 3.6: Παράδειγµα γράφου για τη διαδικασία ταιριάσµατος

Στο συντακτικό ταίριασµα προσπαθούµε να αντιστοιχηθεί η ετικέτα στον κόµβο 5,
δηλαδή η C. Στο σηµασιολογικό ταίριασµα όµως προσπαθούµε να αντιστοιχηθεί η
έννοια στον κόµβο 5 δηλαδή η C5. Όµως σύµφωνα και µε τη θέση που έχει ο κόµβος 5
στη δοµή του γράφου θα έχουµε C5= CA∩CC. Συνεπώς στο συντακτικό ταίριασµα
προσπαθούµε να ταιριάξουµε τη C ενώ στο σηµασιολογικό τη CA∩ CC γεγονός που θα
µας προσφέρει ποιοτικότερα αποτελέσµατα.
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Ας δούµε ένα πιο πολύπλοκο παράδειγµα. Έστω οι ακόλουθοι δύο γράφοι [10] και εµείς
θέλουµε να συγκρίνουµε τους κόµβους 51 και 1 2. Οι δείκτες 1 και 2 δηλώνουν τον αριθµό
του γράφου.

Εικόνα 3.7: ∆εύτερο παράδειγµα γράφου για τη διαδικασία ταιριάσµατος

Στο σηµασιολογικό ταίριασµα η έννοια που δηλώνεται από τον κόµβο 51 είναι η C51, για
την οποία σύµφωνα µε τις έννοιες που δηλώνουν οι ετικέτες στους κόµβους 5 1 και 11
ισχύει C51=CA1∩CC1. Οµοίως η έννοια που δηλώνεται από τον κόµβο 12 είναι η C 12 , για
την οποία ισχύει C12=CC2 . Με τη σύγκριση των εννοιών των ετικετών βρίσκουµε ότι
CC1=C C2. Συνεπώς η έννοια που δηλώνεται από τον κόµβο 51 και όχι από την ετικέτα
είναι υποσύνολο της έννοιας που δηλώνεται από τον κόµβο 12 ,δηλαδή C51⊆C12. Και
αυτό διότι µέσω της ισότητας CC1 = CC2 έχουµε C12= CC2 και C51= CA1∩ CC2.

Εκτός όµως από την προτασιακή ικανοποιησιµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η
τροπική ικανοποιησιµότητα (modal satisfiability) η οποία επεκτείνει την πρώτη. Η χρήση
της έγκειται στην ενίσχυση της προτασιακής λογικής µε την τροπική λογική (modal
logic). Η τροπική λογική [46] αναπαριστά τα λεγόµενα “modalities” µε τη χρήση
µοναδιαίων τελεστών. Τα “modalities” συνίστανται στις εξής έννοιες δυνατότητα
(possibility,), πιθανότητα (probability) και αναγκαιότητα (necessity). Οι βασικοί τελεστές
στην τροπική λογική είναι οι

ή

L για την αναγκαιότητα και

ή Μ για τη

δυνατότητα. Στην κλασική λογική κάθε ένας τελεστής µπορεί να εκφραστεί µε την
άρνηση του άλλου. Συνεπώς ισχύουν τα αξιώµατα
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¬ P. Έτσι για παράδειγµα αν θεωρήσουµε ως P την πρόταση «Ο Γιάννης δολοφονήθηκε»
τότε η πρώτη έκφραση δηλώνει πως «Είναι δυνατόν ο Γιάννης να δολοφονήθηκε αν και
µόνο αν δεν είναι αναγκαίο ότι ο Γιάννης δολοφονήθηκε». Συνεπώς το πρόβληµα της
αντιστοίχισης µεταφράζεται σε έναν τύπο τροπικής λογικής, ο οποίος ελέγχεται για την
εγκυρότητά του.

3.1.3.3 Μετρικές σηµασιολογικής απόστασης

3.1.3.3.1 Μοντέλο αναλογικής οµοιότητας
Μετρικές που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι αυτές που ορίζονται στο
σηµασιολογικό µοντέλο του Σπανουδάκη και Κωνσταντόπουλου [34]. Το µοντέλο αυτό
εντοπίζει αναλογίες µεταξύ αντικειµένων βασιζόµενο στη σηµασιολογική περιγραφή
αυτών. Πιο συγκεκριµένα οι αναλογίες εντοπίζονται µέσω συναρτήσεων, οι οποίες
υπολογίζουν

σηµασιολογικές

αποστάσεις

µεταξύ

αντικειµένων

αξιοποιώντας

µηχανισµούς του σηµασιολογικού µοντέλου Telos [20,23].
3.1.3.3.1.1 Το σηµασιολογικό µοντέλο Telos
Στο σηµασιολογικό µοντέλο Telos [20,23] κάθε αντικείµενο έχει ένα µοναδικό
αναγνωριστικό συστήµατος και ένα µοναδικό λογικό όνοµα (εξωτερικό αναγνωριστικό).
Τα αντικείµενα είναι δύο τύπων, τα άτοµα (individuals), που µοντελοποιούν τις
οντότητες και οι ιδιότητες (attributes), που µοντελοποιούν τις σχέσεις µεταξύ των
αντικειµένων. Τα αντικείµενα δοµούνται µέσω τριών βασικών ιεραρχιών: την
ταξινόµηση των αντικειµένων (classification/instantiation hierarchy), την ιεραρχία
γενίκευσης (generalization/specialization hierarchy) και την

ιεραρχία συσχέτισης

(aggregation/attribution hierarchy).

Η πρώτη ιεραρχία αφορά την ταξινόµηση του κάθε αντικειµένου σε ένα από τα
ακόλουθα επίπεδα πραγµάτωσης
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•

Token: εδώ ταξινοµούνται µεµονωµένα αντικείµενα

•

S_Class: εδώ ταξινοµούνται σύνολα ατοµικών αντικειµένων

•

M1_Class: εδώ ταξινοµούνται σύνολα συνόλων ατοµικών αντικειµένων.

•

..........

Ένα αντικείµενο µπορεί να δηλωθεί σε παραπάνω από µία τάξεις.

Εικόνα 3.8: Μηχανισµός instance of µεταξύ ατόµων [20]

Η ιεραρχία γενίκευσης συσχετίζει αντικείµενα που ανήκουν στην ίδια στάθµη
πραγµάτωσης (εκτός της Token) και στον ίδιο τύπο αντικειµένου µέσω της σχέσης isA.
Οι σχέσεις isA είναι µεταβατικές και πρέπει να ορίζουν ένα ακυκλικό πλέγµα. Κάθε
αντικείµενο που συνδέεται µε ένα άλλο µε τη σχέση isA κληρονοµεί όλες τις ιδιότητες
του δεύτερου και µπορεί να περιορίσει το πεδίο τιµών µιας κληρονοµούµενης ιδιότητας.
Τέλος µπορεί να οριστεί και πολλαπλή κληρονοµικότητα.
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Εικόνα 3.9: Μηχανισµός isA µεταξύ ατόµων [20]

Η ιεραρχία συσχέτισης επιτρέπει τον ορισµό συσχετίσεων µεταξύ οντοτήτων καθώς και
ανάµεσα σε ιδιότητες και οντότητες . Οι ιδιότητες µπορούν, µιας που είναι αντικείµενα,
να µετέχουν σε ταξινοµήσεις, ιεραρχίες γενίκευσης και συσχέτισης.

Εικόνα 3.10: Μηχανισµός attributes µεταξύ ατόµων [20]
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3.1.3.3.1.2 Μετρικές υπολογισµού εννοιολογικής απόστασης
Οι συναρτήσεις, που υπολογίζουν τις εννοιολογικές αποστάσεις µεταξύ των
αντικειµένων, ορίζονται στα πλαίσια των βασικών µηχανισµών (classification,
generalization, attribution) του σηµασιολογικού µοντέλου Telos [20,23]. Oι συναρτήσεις
αυτές συγκρίνουν αντικείµενα που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο πραγµάτωσης και στον ίδιο
τύπο αντικειµένου (άτοµα, ιδιότητες).
Η απόσταση αναγνωριστικού (identification distance) [34] δύο αντικειµένων i και j
ορίζεται ως η συνάρτηση
d1(#i , #j)= 0, αν #i = #j και d1 (#i , #j)= 1, αν #i ≠ #j.
Το #i αναφέρεται στο αναγνωριστικό συστήµατος που έχει το αντικείµενο i, το οποίο
αντιστοιχείται µοναδικά στο λογικό όνοµα.

Η απόσταση τάξης (classification distance) [34] µεταξύ δύο αντικειµένων ορίζεται ως το
άθροισµα της σπουδαιότητας των µη κοινών τάξεων. Η σπουδαιότητα µιας τάξης
καθορίζεται αντιστρόφως ανάλογα του βάθους της στην ιεραρχία γενίκευσης.
απόλυτη απόσταση τάξης δίνεται από την D2 (#i , #j)=∑x∈SDC[#i

, #j]

Η

1/ SD(x) για δύο

αντικείµενα i και j, όπου SDC[#i,#j]={ ο(#i).In – o(#j).In} ∪ { ο(#j).In – o(#i).In }.
∆ηλαδή το SDC αποτελείται από όλες τις τάξεις των οποίων το αντικείµενο i αποτελεί
στιγµιότυπο εκτός από τις τάξεις των οποίων είναι στιγµιότυπο το αντικείµενο j, και από
όλες τις τάξεις που έχουν στιγµιότυπο το j εκτός από αυτές που έχουν στιγµιότυπο το i.
Το SD(x) τώρα είναι το µέγιστο µήκος των µονοπατιών που συνδέουν το x µε την πιο
γενική τάξη της ταξινοµίας του. Το SD(x) καλείται βάθος ειδίκευσης του x
(specialization depth of x). Όπως βλέπουµε και από τον τύπο του D2 τάξεις µε υψηλό
βάθος εξειδίκευσης (για παράδειγµα τάξεις που βρίσκονται στα χαµηλά επίπεδα των
ιεραρχιών γενίκευσης) τείνουν να εκφράζουν µικροσκοπικές διαφορές ανάµεσα στους
οµογενείς πληθυσµούς των αντικειµένων, ενώ τάξεις µε χαµηλό βάθος εξειδίκευσης (για
παράδειγµα τάξεις τοποθετηµένες στα υψηλά επίπεδα των ιεραρχιών γενίκευσης) τείνουν
να εκφράζουν βασικές σηµασιολογικές διαφορές µεταξύ διαφορετικών τύπων
αντικειµένων.
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Εικόνα 3.11: Υπολογισµός D2 ανάµεσα στα αντικείµενα LibraryBorrower και
CarAgencyCustomer

Στην εικόνα 3.11 [34] το SDC για τα αντικείµενα LibraryBorrower και
CarAgencyCustomer είναι ∅ αφού τα δύο αντικείµενα δεν έχουν κάποια µη κοινή τάξη (
και τα δύο είναι στιγµιότυπα της µετατάξης EntityClass). Συνεπώς D2 = 0.
Η απόσταση τάξης ορίζεται ως εξής [34]:
d2 (#i, #j)= β2 ∗ D2 (#i , #j) / (β2 ∗ D2 (#i , #j) + 1), όπου η β2 καθορίζει το ρυθµό της
ασυµπτωτικής σύγκλισης της d2 στο 1 όταν η D2 τείνει στο άπειρο.
Η απόσταση γενίκευσης (generalization distance) [34] δύο αντικειµένων ορίζεται ως το
άθροισµα της σπουδαιότητας των µη κοινών υπερτάξεων. Όπως επιβάλει και το
σηµασιολογικό µοντέλο Telos, η απόσταση γενίκευσης δεν µπορεί να οριστεί ανάµεσα
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σε αντικείµενα που ανήκουν στο επίπεδο πραγµάτωσης Token. Η απόλυτη απόσταση
γενίκευσης για i,j τάξεις αντικειµένων δίνεται από τη συνάρτηση
D3 (#i , #j)=∑x∈SDSC[#i , #j] 1/ SD(x), όπου
SDSC[#i,#j]={ ο(#i).Isa ∪ ({#i }) – o(#j).Isa ∪ ({#j }) } ∪ { ο(#j).Isa ∪ ({#j }) –
o(#i).Isa ∪ ({#i }) }. Το SDSC αποτελείται από όλες τις τάξεις που ανήκουν στην
ιεραρχία γενίκευσης του αντικειµένου i όπως και την τάξη του αντικειµένου i εκτός από
την τάξη του αντικειµένου j και τις τάξεις της ιεραρχίας γενίκευσης του j, και από όλες
τις τάξεις που ανήκουν στην ιεραρχία γενίκευσης του αντικειµένου j όπως και την τάξη
του αντικειµένου j εκτός από την τάξη του αντικειµένου i και τις τάξεις της ιεραρχίας
γενίκευσης του i. Το SD(x) είναι το βάθος ειδίκευσης της τάξης x.

Η κανονικοποιηµένη απόσταση για i,j αντικείµενα τάξεων είναι η εξής [34]:
d3 (#i , #j)= β3 ∗ D3 (#i , #j) / (β3 ∗ D3 (#i , #j) + 1), όπου η παράµετρος β3 ορίζεται όµοια
µε τη β2.
Η απόσταση γενίκευσης για i,j τάξεις ιδιοτήτων δίνεται από τη συνάρτηση [34]
d0 (#i , #j)= 1, αν OC#i ≠ OC #j και d0 (#i , #j)=0, αν OC#i = OC#j. Το OC#i ορίζει την
αρχέγονη τάξη (original class) µιας ιδιότητας, δηλαδή εκείνη την τάξη που είναι η πιο
γενική υπερτάξη της τάξης ιδιότητας και έχει το ίδιο λογικό όνοµα µε αυτήν.
Όπως βλέπουµε από τον τύπο D3, ο ορισµός της απόστασης γενίκευσης ορίζεται
παρόµοια µε την απόσταση τάξεων, µόνο που εδώ λαµβάνουµε υπ’όψιν και τις υπό
εξέταση τάξεις.

Για να βρεθούν δύο ιδιότητες ανάλογες η µία µε την άλλη πρέπει να είναι σηµασιολογικά
οµοιογενείς. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να έχουν ταξινοµηθεί κάτω από την ίδια
αρχέγονη τάξη. Η απόσταση ιδιοτήτων (attribution distance) [34] ανάµεσα σε δύο
αντικείµενα ορίζεται ως η ελάχιστη από τις συνολικές αποστάσεις όλων των νόµιµων
αντιστοιχίσεων µεταξύ των ιδιοτήτων των δύο αντικειµένων. Ως νόµιµη αντιστοίχιση
καλείται αυτή όπου η ιδιότητα του ενός αντικειµένου αντιστοιχείται σε µια ιδιότητα του
άλλου αντικειµένου σηµασιολογικά οµοιογενής µε την πρώτη. Η συνολική απόσταση
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καθορίζεται µε αναδροµικό τρόπο µε βάση τις αποστάσεις συµβολοσειράς, γενίκευσης
και

τάξης των

τάξεων που ανήκουν στο πεδίο τιµών και το πεδίο ορισµού των

ιδιοτήτων.
3.1.3.3.2 Μετρικές για εννοιολογική απόσταση σε πολυεδρικές ταξινοµίες
Επιπρόσθετες µετρικές που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι αυτές που ορίζονται
στο µοντέλο ανοµοιότητας όρων θησαυρού των Συντιχάκη και Κωνσταντόπουλου [33] ,
το οποίο είναι εµπνευσµένο από το µοντέλο αναλογικής οµοιότητας [34]. Στο [33]
περιγράφεται µια µέθοδος για συγχώνευση δύο µονόγλωσσων θησαυρών. Ένα θησαυρός
όρων συνιστάται από την ορολογία των εννοιών που περιγράφονται και τις σχέσεις
υπερωνυµίας, ισοδυναµίας και συνάφειας µεταξύ αυτών.

Στο συνολοθεωρητικό µοντέλο της µεθόδου για την παράσταση των όρων και των
σχέσεων ο θησαυρός ορίζεται ως η πεντάδα των εξής στοιχείων [33]: θ=(Τ, P, F, G, E,
A), όπου Τ=(t1,t2,…..,t n) το σύνολο των όρων, P=(p1,p2,….,p n) το σύνολο των
προτιµητέων όρων (preferred terms), F το σύνολο των εδρών, G η σχέση γενίκευσης, E η
σχέση ισοδυναµίας και A η σχέση συνάφειας. Οι όροι αποτελούν τους όρους λεξιλογίου
για ένα πεδίο γνώσης. Ένα λεξιλόγιο καλείται ελεγχόµενο (controlled) αν αποτελείται
από όρους που συνιστούν υποσύνολο όλων των δυνατών όρων. Οι όροι προτίµησης
αποτελούν όρους ενός ελεγχόµενου λεξιλογίου.

Η προσέγγιση που ακολουθείται στο [33] βασίζεται στην εξής υπόθεση: Αν δύο όροι
περιγράφουν διαφορετικές έννοιες, τότε θα βρίσκονται µακριά ο ένας από τον άλλο στην
ιεραρχία και πιθανώς θα ανήκουν και σε διαφορετικές έδρες. Η εγγύτητα δύο όρων στην
ιεραρχία δε συνεπάγεται αναγκαία και οµοιότητα των εννοιών που περιγράφουν. Η
αξιοπιστία όµως της σχέση αυτής της οµοιότητας ενισχύεται και µε τη λεξικογραφική
οµοιότητα των όρων.

Οι µετρικές που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο είναι οι ακόλουθες:
Η πρώτη µετρική απόστασης αφορά την απόσταση που έχουν οι συµβολοσειρές δύο
όρων µεταξύ τους (identification distance). Η συνάρτηση [33] που αντιστοιχεί στη
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µετρική αυτή είναι η εξής: DI (x , y)= 0, αν #x = #y και DI (x , y)= 1, αν #x ≠ #y , όπου
#x το αναγνωριστικό του x.

Η δεύτερη µετρική απόστασης αφορά την απόσταση έδρας (classification distance) και
δίνεται από τη συνάρτηση [33] DC(x,y) = |x.F ÷ y.F|, δηλαδή η απόσταση έδρας ορίζεται
ως ο αριθµός των µη-κοινών εδρών των δύο όρων. (Ο τελεστής ÷ υπολογίζει τη
συµµετρική διαφορά δύο συνόλων)
Η τρίτη µετρική αφορά την απόσταση υπαλληλίας και ορίζεται ως εξής [33] DG(x,y)=∑
+
+
z∈G (x) ÷ G (y)

1/L(z), όπου L(z) το βάθος ειδίκευσης και G η σχέση γενίκευσης µε G+(x) το

σύνολο όλων των όρων που έχουν σχέση γενίκευσης µε τον όρο x. Στην εικόνα που
ακολουθεί [33] υπολογίζουµε την DG των όρων q και s.

Εικόνα 3.12: Υπολογισµός DG των όρων q και s

Οι υπερκείµενοι όροι του s είναι οι x και w, ενώ οι υπερκείµενοι όροι του q είναι οι y και
p. ∆εν έχουν κοινούς υπερκείµενους όρους και συνεπώς ο υπολογισµός της DG γίνεται
ως εξής: DG(q,s)= 1/L(w) + 1/L(x) + 1/L(p) + 1/L(y) = 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/2=3.
Αν υποθέσουµε ότι οι όροι x και y συγχωνεύονται στον όρο z, τότε θα έχουµε την εξής
εικόνα [33] για το θησαυρό µας
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Εικόνα 3.13: Υπολογισµός DG των όρων q και s

Εδώ οι q και s έχουν άµεσο κοινό υπερκείµενο όρο τον z και συνεπώς DG(q,s)=0.

3.2 Εφαρµογή της διαδικασίας εναρµόνισης

Αφού παρουσιάσαµε τις µεθόδους και τις τεχνικές που σχετίζονται µε τη διαδικασία της
εναρµόνισης των οντολογιών, στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τα ζητήµατα που
σχετίζονται µε την εφαρµογή της διαδικασίας εναρµόνισης. Σε πραγµατικές περιπτώσεις
ευθυγράµµισης ή συγχώνευσης οντολογιών οι τεχνικές αυτές δεν εφαρµόζονται
µεµονωµένα. Η αποτελεσµατικότητα µιας διαδικασίας ταιριάσµατος οντολογιών έγκειται
στο συνδυασµό των ποικίλων τεχνικών που υπάρχουν προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο
να δοθεί µια εκτίµηση της οµοιότητας δύο οντοτήτων µε υψηλή αξιοπιστία. Φυσικά η
εφαρµογή οποιασδήποτε τεχνικής ή συνδυασµού τεχνικών εξαρτάται από τη
σηµασιολογική πολυπλοκότητα των προς σύγκριση οντολογιών. Προκύπτουν λοιπόν δύο
θέµατα, το πρώτο αφορά τον συνδυασµό των τεχνικών υπολογισµού οµοιότητας και το
δεύτερο θέµα σχετίζεται µε µια διαδικασία αφαίρεσης εκείνων των αποτελεσµάτων που
δε θεωρούνται σχετικά µε τους σκοπούς του ταιριάσµατος οντολογιών.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στρατηγικών που µπορούµε να υιοθετήσουµε όταν
θέλουµε να συνδυάσουµε διάφορες τεχνικές. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει εκείνες
τις στρατηγικές που κάνουν χρήση συναρτήσεων για να συνδυάσουν τις διαφορετικές
υπολογιστικές µεθόδους [2,9]. Η δεύτερη κατηγορία συνίσταται στην επανάληψη της
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διαδικασίας του ταιριάσµατος προκειµένου µετά από κάθε εφαρµογή της διαδικασίας να
βελτιώνονται τα αποτελέσµατά της[2].

Στην πρώτη κατηγορία, όπου θέλουµε να συνδυάσουµε τις τεχνικές υπολογισµού
οµοιότητας, πρώτα θα εφαρµοστούν οι τεχνικές ανεξάρτητα η µία από την άλλη και στη
συνέχεια θα συνδυάσουµε τις τεχνικές αυτές µέσω κάποιων µεθόδων. Μια µέθοδος που
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι η sim(c,c’)=∑ni=1 wi∗simi(c,c’), όπου c,c’ οι
έννοιες προς σύγκριση, simi(c,c’) η i-οστή µέθοδος υπολογισµού οµοιότητας, wi το βάρος
που θέλουµε να έχει στο συνολικό υπολογισµό της οµοιότητας η εκάστοτε µέθοδος και n
ο αριθµός των µεθόδων [2]. Άλλη µέθοδος δίνεται από τον ακόλουθο τύπο
sim(c,c’)=∑ni=1 wi ∗ s(simi(c,c’)-0,5) και έχει την εξής ιδιότητα λαµβάνει περισσότερο
υπ’όψιν τις µεθόδους που δίνουν υψηλό ποσό οµοιότητας ενώ εκείνες που επέστρεψαν
χαµηλό ποσό δεν τις λαµβάνει υπ’όψιν [2]. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο s(x) η
οποία ισούται µε την ποσότητα 1 / (1+ e-αx) , όπου α η παράµετρος που ελέγχει την
κλίση της συνάρτησης. Για τιµές του α θετικές (α>0), όσο αυξάνεται η κλίση της
καµπύλης (δηλαδή όσο αυξάνεται το α) η s(x) παίρνει όλο και µικρότερες τιµές για x<0,
ενώ παίρνει όλο και µεγαλύτερες τιµές για x>0. Για τιµές του α αρνητικές (α<0) έχει την
αντίστροφη συµπεριφορά.
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a= 0,5
a= 1
a= 2

0 ,8

0 ,6

0 ,4

0 ,2

0 ,0
-0,6

-0 ,4

-0 ,2

0,0

0 ,2

0,4

0 ,6

Εικόνα 3.14: Η συνάρτηση s(x) για -0.5<x<0.5

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία δίνουµε το εξής παράδειγµα. Έστω ότι έχουµε δύο
δοµές γράφου Ga και Gb έτσι όπως απεικονίζονται στην επόµενη εικόνα [2].

Εικόνα 3.15: Παράδειγµα δύο δοµών γράφου Ga και Gb

Ο υπολογισµός της οµοιότητας µε βάση τα συµφραζόµενα των εννοιών a και z εξαρτάται
από την οµοιότητα των γειτόνων τους, δηλαδή από την οµοιότητα ανάµεσα στις έννοιες
b,c και y,w. Παράλληλα ο υπολογισµός της οµοιότητας µε βάση τα συµφραζόµενα των
εννοιών b και y εξαρτάται από την οµοιότητα των a και z. Παρατηρείται λοιπόν εδώ µια
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κυκλική εξάρτηση των τιµών των οµοιοτήτων. Μια πιθανή προσέγγιση στο πρόβληµα
είναι να υπολογίζονται οι συναρτήσεις οµοιότητας για κάθε σηµασιολογική
πολυπλοκότητα των οντολογιών. Κάθε τέτοιος υπολογισµός (εκτός από αυτόν που
αφορά τις ατοµικές έννοιες) βελτιώνεται µε βάση τα αποτελέσµατα των συναρτήσεων
που εφαρµόστηκαν στο αµέσως προηγούµενο επίπεδο σηµασιολογικής πολυπλοκότητας.
Ας δούµε τώρα το πρόβληµα της αποκοπής το οποίο συνίσταται στην αφαίρεση από τα
αποτελέσµατα µιας συνάρτησης οµοιότητας εκείνων των τιµών που δε σχετίζονται µε
τους σκοπούς του ταιριάσµατος οντολογιών. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να απορριφθούν
εκείνα τα αποτελέσµατα που δε συνιστούν υποψήφιες αντιστοιχίσεις εννοιών. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε το να τοποθετήσουµε ένα όριο τιµών (threshold) για τις τιµές
µιας συνάρτησης οµοιότητας. Τιµή κάτω του ορίου δεν αντιπροσωπεύει αντιστοίχιση
εννοιών. Έτσι µπορεί να έχουµε µία έννοια από τη µία οντολογία να αντιστοιχείται σε
πολλές έννοιες της δεύτερης οντολογίας. Όταν όµως επιτρέπονται µόνο µία προς µία
αντιστοιχίσεις (one-to-one mappings) τότε επιλέγεται το ζευγάρι των εννοιών του οποίου
η αντιστοίχιση είχε την υψηλότερη τιµή οµοιότητας.

Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν
το χρήστη στην εφαρµογή διαδικασιών όπως είναι η ευθυγράµµιση ή η συγχώνευση των
οντολογιών. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που αφορούν τη διαδικασία της
εναρµόνισης από το ξεκίνηµά της µέχρι το τέλος της. Η πλειάδα των προσεγγίσεων
αυτών δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής αυτής της προσέγγισης που του
ταιριάζει καλύτερα και που θεωρεί ότι είναι η πιο αποτελεσµατική. Επιπρόσθετο λοιπόν
ζήτηµα στην εφαρµογή της διαδικασίας εναρµόνισης των οντολογιών είναι οι
προσεγγίσεις αυτές [18], οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικά της
διαδικασίας εναρµόνισης οντολογιών και είναι οι ακόλουθες:

•

Η αρχιτεκτονική της αντιστοίχισης που χρησιµοποιείται. Αυτή µπορεί να είναι
α)“point-to-point” αντιστοίχιση ή “mediated”, β) παραγωγική (“top-down”) ή
επαγωγική (“bottom up”) αντιστοίχιση. Η “point-to-point” αφορά την
αντιστοίχιση κάθε µίας έννοιας της µίας οντολογίας µε κάθε µία έννοια της άλλης
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οντολογίας. Από την άλλη η “mediated” αντιστοίχιση αναφέρεται στην ύπαρξη
µιας ενδιάµεσης οντολογίας που λειτουργεί σαν αναφορά. Στην περίπτωση της
ενδιάµεσης οντολογίας αναφοράς οι έννοιες από τις δύο υπό εξέταση οντολογίες
αντιστοιχίζονται σε έννοιες της ενδιάµεσης οντολογίας για να συγχωνευθούν.
Μια παραγωγική αντιστοίχιση αφορά την αντιστοίχιση των εννοιών ενώ µια
επαγωγική αξιοποιεί τα στιγµιότυπα των εννοιών για να συγχωνεύσει τις ίδιες τις
έννοιες.
•

Το είδος της γνώσης που χρησιµοποιείται για να γίνει η αντιστοίχιση των
οντοτήτων. Η γνώση αυτή µπορεί να βασίζεται σε δοµικές πληροφορίες των
οντολογιών ή στη σύνταξη των ετικετών των κόµβων, δηλαδή σε λεξικογραφικές
πληροφορίες ή σε σηµασιολογικές σχέσεις των εννοιών.

•

Ο τύπος του αποτελέσµατος που παράγει ο αλγόριθµος, δηλαδή η έξοδος αφορά
αντιστοιχίσεις εννοιών ή µια συγχωνευµένη οντολογία.

•

Αν χρησιµοποιείται κάποια πρόσθετη εξωτερική πηγή πληροφορίας στη
διαδικασία της συγχώνευσης των οντολογιών, όπως είναι το λεξικό και ο
θησαυρός όρων.

•

Το επίπεδο της συµµετοχής του χρήστη στη διαδικασία. Αυτό σηµαίνει πως
µπορεί ο χρήστης να µη συµµετέχει καθόλου ή να συµµετέχει σε κάποιο βαθµό
µε τρόπο όµως που διαφέρει από σύστηµα σε σύστηµα.

Συνοψίζοντας, αφού έχουν προσδιοριστεί οι απαραίτητες αντιστοιχίσεις εννοιών τα
ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση της διαδικασίας εναρµόνισης συνίστανται στη
συνδυασµένη χρήση των τεχνικών, στην επανάληψη της εφαρµογής της διαδικασίας για
βελτίωση των αποτελεσµάτων και στην επιλογή από τον χρήστη εκείνου του συστήµατος
που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί ο ίδιος.

Χασάπη Φιλίτσα

77

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Κεφάλαιο 4 ο
Αλγόριθµοι και Συστήµατα που στοχεύουν στην εναρµόνιση και τη
συγχώνευση οντολογιών

4.1 Μελέτη βασικών αλγορίθµων και συστηµάτων

Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε τα συστήµατα [5,13,14,16,26,39,41,47] και τους
αλγορίθµους [4,18,19,36] που έχουν προταθεί για τη διαδικασία της συγχώνευσης των
οντολογιών. Πριν από τη µελέτη αυτή όµως θα παρουσιάσουµε το µοντέλο γνώσης Open
Knowledge Base Connectivity (OKBC) [3] µε το οποίο είναι συµβατά µερικά από τα
συστήµατα που θα µελετήσουµε.

Το OKBC αναπτύχθηκε για να λύσει το πρόβληµα της αναχρησιµοποίησης των
εργαλείων βάσης γνώσης (Knowledge Base tools). Επιπρόσθετα αναπτύχθηκε έτσι ώστε
να µην είναι ούτε πολύ εκφραστικό αλλά ούτε και πολύ γενικό. Το µοντέλο γνώσης
OKBC σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαµβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που
υποστηρίζουν

τα

περισσότερα

συστήµατα

παράστασης

γνώσης

(Knowledge

Representation System-KRS). Το µοντέλο γνώσης OKBC παρουσιάζεται και στην
ακόλουθη εικόνα [3]:

Εικόνα 4.1: To µοντέλο γνώσης OKBC
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Το OKBC µοντέλο γνώσης λοιπόν περιλαµβάνει όπως βλέπουµε και στην εικόνα 4.1
classes, individuals, facets, frames και slots. Μια τάξη (class) ορίζεται ως ένα σύνολο
οντοτήτων (entities). Κάθε µια τέτοια οντότητα καλείται στιγµιότυπο (instance) της
τάξης. Μια τάξη η οποία έχει στιγµιότυπα, τα οποία είναι και αυτά τάξεις λέγεται µέτατάξη. Οι οντότητες που δεν είναι τάξεις αποτελούν τα άτοµα (individuals). Όπως
βλέπουµε και στην εικόνα 4.1 οι τάξεις και τα άτοµα συνιστούν ένα διαµερισµό της
βάσης γνώσης. Τις τάξεις και τα άτοµα διαπερνά το πλαίσιο (frame). Ένα πλαίσιο
αποτελεί µια δοµή δεδοµένων που αναπαριστά µια οντότητα µαζί µε τις ιδιότητές της και
τα facets της. Το πλαίσιο που αναπαριστά την τάξη καλείται class frame, ενώ το πλαίσιο
που αναπαριστά το άτοµο καλείται individual frame. Ένα πλαίσιο συνδέεται µε ένα
σύνολο ατοµικών ιδιοτήτων (own slots) και κάθε ατοµική ιδιότητα συνδέεται µε ένα
σύνολο ατοµικών τιµών (own values). Η ιδιότητα (slot) αποτελεί µια δυαδική σχέση
τέτοια ώστε κάθε τιµή V µιας ατοµικής ιδιότητας S ενός πλαισίου F παριστά το γεγονός
ότι η σχέση S ισχύει ανάµεσα στην οντότητα F και την οντότητα V. Για παράδειγµα στη
δήλωση «η ηλικία του Fred είναι 42» η «ηλικία» αποτελεί την ατοµική ιδιότητα του
πλαισίου «Fred» µε τιµή «42». Ένα πλαίσιο τάξης (classs frame) συνδέεται µε ένα
σύνολο ιδιοτήτων είδους (template slots) οι οποίες περιγράφουν τις ατοµικές ιδιότητες.
Οι ιδιότητες είδους κληρονοµούνται και τα στιγµιότυπα των τάξεων που τις
κληρονοµούν τις κάνουν δικές τους ιδιότητες. Μια ατοµική ιδιότητα συνδέεται µε ένα
σύνολο own facets και κάθε own facet συνδέεται µε ένα σύνολο ατοµικών τιµών. Το
facet αποτελεί µια τριαδική σχέση, όπου κάθε τιµή V ενός ατοµικού facet Fa µιας
ιδιότητας S ενός πλαισίου Fr παριστά το γεγονός ότι η σχέση Fa ισχύει ανάµεσα στη
σχέση S, την οντότητα που παριστάνεται από το Fr και την οντότητα που παριστάνεται
από τη V. Για παράδειγµα στη δήλωση «το αγαπηµένο φαγητό του Fred είναι τα
γαλακτοκοµικά» η ιδιότητα «αγαπηµένο φαγητό» πρέπει να έχει το facet «τύπο
δεδοµένων» το οποίο θα έχει την τιµή «γαλακτοκοµικά». Τα facets δηλαδή περιγράφουν
τα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων όπως για παράδειγµα το πεδίο τιµών (range) ή το
πλήθος των τιµών (cardinality) επιβάλλοντας έτσι πρόσθετους περιορισµούς. Τα facets
διακρίνονται και αυτά όπως οι ιδιότητες σε ατοµικά και είδους.
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4.1.1 Prompt

Ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα στο χώρο της εναρµόνισης των οντολογιών είναι
το σύστηµα Prompt [48] το οποίο άρχισε να διατίθεται το 2000. Το Prompt αποτελεί ένα
πρόγραµµα επέκτασης (plug-in) στο σύστηµα Protégé, το οποίο αποτελεί µε τη σειρά
του ένα περιβάλλον ανάπτυξης οντολογιών [24] και το οποίο δηµιούργησαν οι Noy και
Musen στο τµήµα Stanford Medical Informatics του Πανεπιστηµίου Stanford.

Το

µοντέλο γνώσης του Prompt είναι βασισµένο σε πλαίσια (frame-based) και είναι
συµβατό µε το OKBC µοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω.

Το Prompt βασίζεται στον αλγόριθµο SMART [25,26], ο οποίος αποτελεί προσέγγιση
στη διαδικασία της ευθυγράµµισης και της συγχώνευσης των οντολογιών. Πιο
συγκεκριµένα ο αλγόριθµος SMART βοηθάει τον χρήστη στην εκτέλεση συγκεκριµένων
ενεργειών µε την αυτοµατοποίηση αυτών καθώς και κατευθύνει τον χρήστη στην
περάτωση άλλων λειτουργιών που χρειάζονται την επέµβαση του χρήστη. Επιπρόσθετα ο
αλγόριθµος SMART εντοπίζει πιθανές ασυνέπειες στην κατάσταση µιας οντολογίας και
προτείνει τρόπους διόρθωσης αυτών. Στη συνέχεια της ενότητας αυτής θα περιγράψουµε
τις βασικές δοµές του συστήµατος, τις βασικές µεταβλητές που µπορούν να οριστούν στο
σύστηµα, τις λειτουργίες της διαδικασίας της εναρµόνισης των οντολογιών έτσι όπως
δίνονται από το σύστηµα Prompt, όπως και τον αλγόριθµο SMART.

Οι δοµές δεδοµένων (data structures) [25,26] που ο αλγόριθµος διατηρεί καθ’όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας της εναρµόνισης είναι η λίστα των υποδείξεων (ToDo List) και
η λίστα των αντιφάσεων (Conflicts List) που ήδη έχουν αναφερθεί στα βήµατα του
αλγορίθµου.
•

Λίστα υποδείξεων: αποτελεί µια λίστα προτάσεων από τον αλγόριθµο προς
τον χρήστη προκειµένου να του υποδείξει την εκτέλεση κάποιων ενεργειώνλειτουργιών που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
συγχώνευσης των οντολογιών. Η δηµιουργία της λίστας ενεργοποιείται στο
ξεκίνηµα της διαδικασίας αλλά και κάθε φορά που εκτελείται µια ενέργεια.
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Μια πρόταση που ανήκει σε αυτήν τη λίστα µπορεί να είναι µία µόνη
ενέργεια ή µια διάζευξη ενεργειών. Εκτός από την πρόταση, η οποία και
περιγράφει την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί δίνεται στον χρήστη και η
αιτιολογία αναφορικά µε την εκτέλεση της ενέργειας αυτής. Η ενέργεια που
προτείνεται να εκτελεστεί είναι συγκεκριµένη και πρέπει να ανήκει στο
σύνολο των βασικών ενεργειών συγχώνευσης και ευθυγράµµισης οντολογιών
(οι ενέργειες αυτές θα περιγραφούν παρακάτω στην ενότητα αυτή).
Λίστα αντιφάσεων: αποτελεί µια λίστα µε αντιφάσεις που προκύπτουν από τις

•

ενέργειες που επιλέγει ο χρήστης να εκτελεστούν. Οι αντιφάσεις αφορούν την
τρέχουσα κάθε φορά κατάσταση της βάσης γνώσης και οι οποίες πρέπει να
επιλυθούν προκειµένου η βάση γνώσης να έρθει σε συνεπή κατάσταση. Πιο
συγκεκριµένα ένα στοιχείο που θα ανήκει στη λίστα των αντιφάσεων θα
αποτελείται από την περιγραφή της αντίφασης και από µία υπόδειξη
εκτέλεσης εκείνης της ενέργειας που θα διορθώσει την αντίφαση.

Επιπρόσθετο στοιχείο που λαµβάνει υπ’όψιν του ο αλγόριθµος SMART αναφορικά µε
τις δύο λίστες που περιγράφηκαν είναι αυτό της προτεραιότητας. Πιο συγκεκριµένα ο
αλγόριθµος τοποθετεί ψηλότερα στις λίστες εκείνες τις προτάσεις µε τη µεγαλύτερη
προτεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή καθορίζεται από τους εξής τρεις παράγοντες
[25,26]:

•

Τη βεβαιότητα που έχει ο αλγόριθµος για την ορθότητας της πρότασης.

•

Την οντότητα στην οποία αναφέρεται η πρόταση. ∆ηλαδή αν η πρόταση αφορά
µια έννοια ή ιδιότητα στην οποία αναφέρθηκε η αµέσως προηγούµενη ενέργεια
του χρήστη τότε αυτή έχει και τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Αυτό γιατί
επιδιώκεται οι προτάσεις να είναι πιο «κοντά» στην προσοχή του χρήστη και τις
ενέργειες που αυτός εκτελεί.

•

Ο αριθµός των στοιχείων που θα επηρεαστούν αν εκτελεστεί µια ενέργεια. Όσο
µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµός τόσο υψηλότερη είναι και η προτεραιότητα
της ενέργειας.
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Ο χρήστης µπορεί να προσαρµόσει το σύστηµα στις δικές του επιλογές µε το να δίνει
τιµές σε ορισµένες µεταβλητές [25,26] που του επιτρέπει το σύστηµα. Οι µεταβλητές
αυτές καλούνται µεταβλητές προτίµησης (preference variables) και είναι οι ακόλουθες:

•

Οντολογία προτίµησης: η µεταβλητή αυτή σου επιτρέπει να ορίσεις τη µία από τις
δύο οντολογίες ως αυτήν που προτιµάς περισσότερο. Αυτό σηµαίνει πως η
οντολογία αυτή που επέλεξες είναι πιο σταθερή (stable) από τις άλλες. Ο όρος
σταθερή δε πηγάζει από το γεγονός ότι η οντολογία µπορεί να είναι «ανώτερη» από
την άλλη ή να έχει ελεγχθεί καλύτερα. Μια οντολογία χαρακτηρίζεται σταθερή αν
δε προτείνεται η δηµιουργία αλλαγών σε αυτήν παρά µόνο αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Για παράδειγµα µια οντολογία µπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθερή
αν οποιαδήποτε αλλαγή της θα επηρεάσει όλα τα συστήµατα που την
χρησιµοποιούν. Σε ό,τι αφορά το Prompt όµως το να θέσεις µια οντολογία ως
οντολογία προτίµησης σηµαίνει πως αν δύο οντότητες συγχωνευτούν, η καινούρια
οντότητα θα ονοµαστεί µε το όνοµα που είχε η οντότητα στην οντολογία
προτίµησης. Η οντολογία προτίµησης αποτελεί την προεπιλεγµένη (default)
επιλογή του Prompt όταν εκτελεί την ενέργεια της συγχώνευσης δύο οντοτήτων και
είναι αυτή που θα καθορίσει το όνοµα ή και τον τύπο (όταν πρόκειται για ιδιότητα)
που θα έχει η καινούρια οντότητα.

•

Επιλογή προτίµησης – συγχώνευση (merge) ή ακύρωση (override): η µεταβλητή
αυτή αφορά την εµφάνιση αντιφάσεων σε µια οντολογία οι οποίες προέκυψαν από
ενέργειες συγχώνευσης. Θα δώσουµε ένα παράδειγµα για να γίνει κατανοητή η
διάκριση µεταξύ των δύο επιλογών. Έστω ότι έχουµε συγχωνεύσει δύο τάξεις και
αυτές περιλαµβάνουν κάποιες ιδιότητες µε το ίδιο όνοµα αλλά µε διαφορετικό τύπο
(facet). Αν ο χρήστης έχει επιλέξει την πολιτική της ακύρωσης, τότε το σύστηµα
αυτόµατα θέτει ως τύπο ιδιότητας αυτόν που είχε η ιδιότητα στην οντολογία
προτίµησης. Αν ο χρήστης όµως έχει επιλέξει την πολιτική της συγχώνευσης, τότε
σηµαίνει πως επιθυµεί να λύνει µόνος του τέτοιου είδους αντιφάσεις και το
σύστηµα αυτόµατα τοποθετεί στη λίστα των αντιφάσεων την πρόταση επίλυσης
της συγκεκριµένης αντίφασης.
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Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύσει κατά βούληση τις τάξεις που
επιθυµεί και αυτό µπορεί να γίνει µε το να επιλέξει να µεταβεί στην κατάσταση “New
operations”. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει κι άλλες
ενέργειες όπως είναι η συγχώνευση ιδιοτήτων, η συγχώνευση στιγµιοτύπων, η αντιγραφή
τάξης και άλλες.

Οι βασικές λειτουργίες που αφορούν τη διαδικασία της συγχώνευσης και της
ευθυγράµµισης των οντολογιών ανήκουν σε µια λίστα που περιλαµβάνει όλες τις
λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν στη γενικότερη διαδικασία της ανάπτυξης
οντολογιών. Η λίστα αυτή έχει καθοριστεί από το OKBC µοντέλο και όπως είναι φυσικό
περιλαµβάνει και λειτουργίες οι οποίες δεν είναι χρήσιµες στη συγχώνευση οντολογιών
µιας που η τελευταία αποτελεί πιο ειδικευµένη διαδικασία από αυτή της ανάπτυξης
οντολογιών. Ο ακόλουθος πίνακας [26] περιλαµβάνει µια σειρά από βασικές λειτουργίες
για τη διαδικασία της συγχώνευσης και της ευθυγράµµισης οντολογιών:

Λειτουργία

Παράµετροι

Περιγραφή

Αιτιολογία

C1 , C2

Συγχώνευση των

Οι τάξεις

C1 και C2 για να

παριστούν

Συγχώνευση

δηµιουργηθεί η

παρόµοιες

τάξεων

C3

έννοιες

Αν η C2 είναι ο

Αποτέλεσµα

πατέρας,

προηγούµενης

αφαίρεσέ τον

συγχώνευσης

Αφαίρεσε

τον C1 , C2

πατέρα

∆ιαδικασία

Συγχώνευση

Συγχώνευση

από τη λίστα των
πατέρων της C1 .

Υπάρχει

Ευθυγράµµιση

καταλληλότερος
πατέρας στην
άλλη οντολογία
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C1 , C2

Πρόσθεσε την C2

Βρέθηκε πιο

Πρόσθεσε

στη λίστα των

κατάλληλος

πατέρα

πατέρων της C1.

πατέρας.

Αν η S1 είναι

Η ιδιότητα είναι

ιδιότητα της C1

καλύτερα

τότε αφαίρεσέ

ορισµένη στη C2.

Ευθυγράµµιση

Αφαίρεσε τη C1

Η τάξη

Συγχώνευση

από την

αναφέρεται ήδη

οντολογία

στην άλλη

Μετακίνησε

S1,C1 , C2

ιδιότητα

Ευθυγράµµιση

Συγχώνευση

την S1 από τη
λίστα των
ιδιοτήτων της C1
και µετακίνησέ
την S1 στη λίστα
των ιδιοτήτων
της C2.

Αφαίρεσε τάξη

C1

Ευθυγράµµιση

οντολογία
Πίνακας 4.1: Μερικό σύνολο βασικών ιδιοτήτων στη διαδικασία της συγχώνευσης και της
ευθυγράµµισης των οντολογιών.

Η περιγραφή του αλγορίθµου συνίσταται στα παρακάτω βήµατα τα οποία παρουσιάζουν
τη διαδοχή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν προκειµένου να επιτευχθεί η
διαδικασία της εναρµόνισης των οντολογιών µε τη βοήθεια του συστήµατος Prompt. Οι
λέξεις που βρίσκονται εντός των παρενθέσεων δηλώνουν την πηγή των ενεργειών που
θα είναι ή ο χρήστης ή ο ίδιος ο αλγόριθµος [25,26].

1

(Χρήστης) Στήσιµο (setup): Φόρτωσε τις δύο οντολογίες, Ο1 και Ο2.

2

(SMART) Παραγωγή της αρχικής λίστας των υποδείξεων: ∆ιάτρεξε τα ονόµατα
των τάξεων και στις δύο οντολογίες προκειµένου να βρεθούν όµοια λεξικογραφικά
ονόµατα. Φτιάξε την αρχική λίστα των υποδείξεων προς το χρήστη.
•

Αν η διαδικασία είναι αυτή της συγχώνευσης πρότεινε τα ακόλουθα:
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2.1

Για κάθε ζεύγος τάξεων µε πανοµοιότυπα ονόµατα, είτε συγχώνευσε
(merge) τις τάξεις είτε αφαίρεσε (remove) τη µία τάξη από το ζεύγος
στην καινούρια οντολογία.

2.2

Για κάθε ζεύγος τάξεων µε λεξικογραφικά όµοια ονόµατα, καθιέρωσε
έναν σύνδεσµο ανάµεσά τους δίνοντάς του χαµηλότερο βαθµό
εµπιστοσύνης σε σύγκριση µε τους συνδέσµους που αφορούν
πανοµοιότυπα ονόµατα τάξεων.*

•

Αν η διαδικασία είναι αυτή της ευθυγράµµισης και η µία οντολογία (π.χ. η
Ο1) έχει χαρακτηριστεί από τον χρήστη ως η λιγότερο γενική οντολογία
τότε οι προτάσεις του αλγορίθµου προς το χρήστη βασίζονται στην
υπόθεση ότι οι λιγότερο γενικές τάξεις θα ενωθούν µε τις περισσότερο
γενικές (π.χ. της οντολογίας Ο2) µέσω σχέσεων ειδίκευσης-γενίκευσης. Οι
προτάσεις που υποδεικνύει το Prompt είναι οι ακόλουθες:
2.3

Αν υπάρχει µία τάξη στην Ο2 που έχει ακριβώς το ίδιο όνοµα µε κάποια
της Ο1 συγχώνευσε τις δύο τάξεις. Αλλιώς ψάξε στην Ο2 έναν πατέρα
για την τάξη της Ο1 .

3

(Χρήστης) Επίλεξε και εκτέλεσε µια λειτουργία: Η λειτουργία που θα επιλέξει ο
χρήστης µπορεί να είναι είτε από την υπάρχουσα λίστα των προτάσεων που
υποδεικνύει αυτόµατα ο αλγόριθµος είτε κατ’επιλογή του χρήστη.

4

(SMART) Εκτέλεσε αυτόµατα τις ενηµερώσεις που πρέπει να γίνουν και
δηµιούργησε νέες προτάσεις για το χρήστη: Σε ό,τι αφορά τις έννοιες που
περιλαµβάνονται στη λειτουργία που εκτελέστηκε στο βήµα 3, συνέχισε µε τον
υπολογισµό της λεξικογραφικής οµοιότητας των ονοµάτων των τάξεων και των
ιδιοτήτων τους.

* δεν είναι ακόµη υλοποιηµένο
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4.1

Εκτέλεσε τις απαραίτητες αλλαγές.

4.2

Πρόσθεσε στη λίστα των αντιφάσεων ενδεχόµενες καινούριες
αντιφάσεις και πρότεινε τρόπος αποκατάστασης.

4.3

Πρόσθεσε στη λίστα των υποδείξεων νέες προτάσεις αναφορικά µε τη
συνέχιση της διαδικασίας.

5

Επανάλαβε τα βήµατα 3 και 4 έως ότου οι οντολογίες συγχωνευτούν ή
ευθυγραµµιστούν πλήρως.

Έχοντας περιγράψει τον αλγόριθµο, τις βασικές δοµές και τις λειτουργίες που µπορούν
να επιτελεστούν µπορεί πλέον να γίνει κατανοητή η αρχιτεκτονική του αλγορίθµου.
Έχουµε λοιπόν τη βάση γνώσης µε τις δύο αρχικές οντολογίες καθώς και τη
συγχωνευµένη. Να σηµειώσουµε εδώ ότι οι οντολογίες που συµµετέχουν στη διαδικασία
της ευθυγράµµισης παραµένουν ως έχουν, µιας που όλες οι αλλαγές εφαρµόζονται πάνω
στη συγχωνευµένη οντολογία. Εκτός από τη βάση γνώσης έχουµε και τις λίστες των
ενεργειών, λίστα αντιφάσεων και λίστα υποδείξεων, που ο ίδιος ο αλγόριθµος διατηρεί.
Ο χρήστης επιλέγει τις ενέργειες που επιθυµεί να εκτελεστούν και παίρνει
ανατροφοδότηση από το σύστηµα µέσω των ενηµερωµένων ανάλογα µε τις ενέργειες
που εκτελέστηκαν προτάσεων όπως και αιτιολογία για την κάθε πρόταση χωριστά. Η
αρχιτεκτονική για το κοµµάτι του αλγορίθµου που αφορά τη συγχώνευση δίνεται στο
ακόλουθο σχήµα [25]:

Χασάπη Φιλίτσα

86

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Εικόνα 4.2: SMART Αρχιτεκτονική

Ας δώσουµε τώρα ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα συγχώνευσης δύο τάξεων. Η ενέργεια
που θα εκτελεστεί είναι η «συγχώνευση τάξεων» η οποία, όπως δείχνει και ο πίνακας 4.1,
παίρνει ως παραµέτρους δύο τάξεις C1 και C 2 . Έστω λοιπόν οι τάξεις αυτές είναι οι
Combat-Arms-Unit, που ορίζεται στην οντολογία προτίµησης και η Ground-ManeuverUnit, οι οποίες µαζί µε τις ιδιότητές τους παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα [26]:

Εικόνα 4.3: ∆ύο τάξεις που θα συγχωνευτούν.

Ας δούµε λοιπόν τα ζητήµατα που θα προκύψουν από τη συγχώνευση των δύο τάξεων.
Αρχικό θέµα αποτελεί η ονοµασία της καινούριας συγχωνευµένης οντότητας. Αν ο
χρήστης έχει ορίσει οντολογία προτίµησης τότε η ονοµασία θα προέλθει από την τάξη
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που ανήκει στην οντολογία προτίµησης, αν όχι τότε θα πρέπει να αποφασίσει ποιο όνοµα
να επιλέξει (αν οι δύο τάξεις έχουν διαφορετικό). Στο παράδειγµά µας το όνοµα της
τάξης που θα συγχωνεύει τις Combat-Arms-Unit και Ground-Maneuver-Unit θα είναι
Combat-Arms-Unit γιατί αυτή η τάξη προέρχεται από την οντολογία προτίµησης .

Όταν ο χρήστης επιλέξει την εκτέλεση της ενέργειας «συγχώνευση τάξεων» τότε
αυτόµατα ο αλγόριθµος θα εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες. Αρχικά θα ενηµερώσει
όλες τις αναφορές να δείχνουν στη συγχωνευµένη οντότητα. Αυτό σηµαίνει πως το
σύνολο των ιδιοτήτων, των υπερτάξεων και των υποτάξεων θα είναι η ένωση των
ιδιοτήτων, των υπερτάξεων και των υποτάξεων των αρχικών τάξεων. Συνεπώς στο
παράδειγµά µας η τάξη Combat-Arms-Unit θα έχει δύο υπερτάξεις, τη Military-Unit και
τη Modern-Military-Unit. Έπειτα η συγχωνευµένη τάξη µαζί µε όλες τις ιδιότητες θα
γίνει µέρος της συγχωνευµένης οντολογίας. Τέλος ο αλγόριθµος πρέπει να αφαιρέσει τις
ιδιότητες που έχουν το ίδιο όνοµα. Αν η πολιτική που έχει επιλέξει ο χρήστης είναι
override τότε κρατάει τις ιδιότητες που ανήκουν στην οντολογία προτίµησης. Στο
παράδειγµά µας η συγχωνευµένη οντολογία θα έχει ως ιδιότητα την “combat power”
τύπου Integer. Αν η πολιτική του χρήστη ήταν merge τότε θα είχαµε αντίφαση την οποία
θα έπρεπε να λύσει ο χρήστης. Έτσι το σύστηµα θα έβαζε στη λίστα αντιφάσεων την
ακόλουθη εγγραφή [26]
Problem:
conflicting value types: Integer and
Number at combat-power in Military-Unit
Solution:
(or (remove-slot Combat-Unit
(combat-power :value-type Integer))
(remove-slot Combat-Unit
(combat-power :value-type Number)))
Default solution:
(remove-slot Combat-Unit
(combat-power :value-type Number))
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όπου και θα ανέφερε το πρόβληµα, θα πρότεινε ως λύση την αφαίρεση µίας εκ των δύο
ιδιοτήτων και θα πρότεινε ως προεπιλεγµένη λύση την αφαίρεση της ιδιότητας εκείνης
που δεν ανήκει στην οντολογία προτίµησης.

Επιπρόσθετο ζήτηµα είναι και οι ενέργειες που προτείνει ο αλγόριθµος µετά την
εκτέλεση της ενέργειας «συγχώνευση τάξεων». Σε υψηλή προτεραιότητα στη λίστα των
υποδείξεων τίθεται η συγχώνευση των υπερτάξεων µε παρόµοια ονόµατα, η συγχώνευση
των υποτάξεων µε παρόµοια ονόµατα καθώς και η συγχώνευση των ιδιοτήτων µε
παρόµοια ονοµασία και τύπο δεδοµένων. Τέλος υπάρχουν και υποδείξεις που αφορούν
τη δοµή της συγχωνευµένης οντολογίας και συγκεκριµένα την ύπαρξη κύκλου που
πιθανώς να προκύψει από τη συγχώνευση δύο τάξεων. Το ενδεχόµενο αυτό
παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα [26], όπου οι οντότητες στο γκρι πλαίσιο είναι
αυτές που θα συγχωνευτούν.

Εικόνα 4.4: Ύπαρξη πλεονασµού από τη συγχώνευση των τάξεων.

Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθµος θα προτείνει την αφαίρεση της τάξης Military-Unit
από πατέρα της τάξης Combat-Arms-Unit.

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να δούµε και στο ίδιο το εργαλείο τις λειτουργίες που
οδηγούν στη συγχώνευση των δύο τάξεων. Στην εικόνα 4.5 που ακολουθεί βρισκόµαστε
στη λίστα των υποδείξεων, όπου αφού έχουµε συγχωνεύσει τις δύο τάξεις το Prompt µας
υποδεικνύει να συγχωνεύσουµε τις ιδιότητες “combat-power” και “echelon” δίνοντάς ας
και την ερµηνεία. Στην εικόνα 4.6 βλέπουµε την ενέργεια την οποία θα εκτελούσε το
Prompt αν θέλαµε να συγχωνεύσουµε τις ιδιότητες µε την ονοµασία “combat-power” των
δύο τάξεων και δεν είχαµε θέσει προηγουµένως οντολογία προτίµησης. Τότε το Prompt

Χασάπη Φιλίτσα

89

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

ρωτάει τον χρήστη ποιον τύπο δεδοµένων να κρατήσει για την ιδιότητα “combat-power”
που θα µπει στη νέα οντολογία.

Εικόνα 4.5: Στιγµιότυπο του Prompt που αναπαριστά
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Εικόνα 4.6: Στιγµιότυπο του Prompt που αναπαριστά

Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα συνοψίσουµε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον
αλγόριθµο SMART και θα δώσουµε τις µελλοντικές κατευθύνσεις αναφορικά µε τη
βελτίωσή του. Τα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται ο αλγόριθµος SMART είναι
τα ακόλουθα:

•

Ανατροφοδότηση στο χρήστη: κάθε υπόδειξη και κάθε αντίφαση που δίνει ο
αλγόριθµος στον χρήστη έχει αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση αυτή περιλαµβάνει
τους λόγους που οδήγησαν τον αλγόριθµο να δώσει τη συγκεκριµένη πρόταση
καθώς και την προέλευσή της, ποια παράµετρος δηλαδή την οδήγησε στη
συγκεκριµένη προτεραιότητα στη λίστα.

•

Τύποι αντιφάσεων: υπάρχουν δύο τύποι αντιφάσεων, η εκκρεµής αναφορά
(dangling-reference conflict) και η επανάληψη ονοµασίας πλαισίων (duplicate
frame names). Η πρώτη αντίφαση προκύπτει όταν στη συγχωνευµένη οντολογία
υπάρχει αναφορά σε τάξη που ακόµα δεν έχει συµπεριληφθεί στην καινούρια
οντολογία. Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθµος προτείνει την αντιγραφή της
τάξης αυτής. Η δεύτερη αντίφαση αφορά την ύπαρξη στην καινούρια οντολογία
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δύο οντοτήτων µε ίδιο όνοµα. Εδώ ο αλγόριθµος προτείνει τη συγχώνευση αυτών
αν οι οντότητες έχουν και όµοιο τύπο (είναι και οι δύο τάξεις ή ιδιότητες), ή τη
µετονοµασία της µιας οντότητας αν ανήκουν σε διαφορετικό τύπο.
•

∆ιατήρηση της προσοχής του χρήστη: ο αλγόριθµος SMART σχεδιάστηκε µε
τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να είναι εστιασµένος πάντα στο πεδίο
ενδιαφέροντός του. ∆ηλαδή η προσοχή του χρήστη να είναι στραµµένη σε εκείνο
το κοµµάτι της οντολογίας που ο ίδιος ο χρήστης έχει επιλέξει να εκτελέσει τη
λειτουργία. Αυτό το στοιχείο του αλγορίθµου είναι σηµαντικό αν αναλογιστεί
κανείς το µέγεθος των οντολογιών που είναι συνήθως αρκετά µεγάλο και τη
δυσκολία που έχει χρήστης να συγκεντρώνει την προσοχή του σε έναν µεγάλο
αριθµό από έννοιες και σχέσεις.
Η προσέγγιση που ακολουθεί ο αλγόριθµος για να διατηρεί την προσοχή του
χρήστη συνίσταται σε δύο ενέργειες. Η πρώτη αφορά στην αναθεώρηση της
λίστας των υποδείξεων και των αντιφάσεων µετά από κάθε λειτουργία που
εκτελεί ο χρήστης, προκειµένου οι προτάσεις του αλγορίθµου να συνάδουν µε το
κοµµάτι εκείνο της οντολογίας στο οποίο αναφέρεται και η τελευταία εκτέλεση
της λειτουργίας αυτής. Η δεύτερη ενέργεια αφορά το γεγονός ότι µπορεί η βάση
γνώσης προσωρινά να µείνει ασταθής βάζοντας την ενέργεια επίλυσης της
αστάθειας στη λίστα αντιφάσεων και επιτρέποντας στο χρήστη να την εκτελέσει
όποτε το επιθυµεί.

•

Παρακολούθηση των σχέσεων στις πηγαίες οντολογίες: ο αλγόριθµος γνωρίζει
ποιες σχέσεις ισχύουν ανάµεσα στις οντότητες της συγχωνευµένης οντολογίας
και των πηγαίων οντολογιών και τις διατηρεί στην καινούρια οντολογία
επιτρέποντας όµως στο χρήστη να τις αλλάξει αν το επιθυµεί.

Οι Noy και Musen έχουν ήδη επισηµάνει ορισµένες επεκτάσεις [25,26] στο µοντέλο που
έχουν αναπτύξει. Οι επεκτάσεις αυτές αφορούν την αντιµετώπιση των περαιτέρω
περιορισµών µιας ιδιότητας (facets) σε µια ενδεχόµενη συγχώνευση ιδιοτήτων. Αυτό
σηµαίνει πως αν για παράδειγµα δύο ιδιότητες µε το ίδιο όνοµα και τον ίδιο τύπο
δεδοµένων έχουν διαφορετικό επιτρεπτό αριθµό δεδοµένων που µπορούν να πάρουν
(cardinality) τότε πρέπει και αυτός ο περιορισµός να ληφθεί υπ’όψιν στη συγχώνευση
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αυτών. Επιπρόσθετα οι Noy και Musen εξετάζουν και το ενδεχόµενο επέκτασης του
αλγορίθµου και σε κάποιο άλλο µοντέλο µετά το OKBC. Τέλος άλλη δυνατότητα που
επιθυµούν να εισαγάγουν είναι αυτή της εκτέλεσης λειτουργιών σε ολόκληρα δέντρα ή
συλλογές πλαισίων και όχι σε ανεξάρτητες οντότητες.

4.1.2 Chimaera

Ένα άλλο διαδεδοµένο εργαλείο στοχευµένο στη συγχώνευση οντολογιών είναι το
Chimaera. Το σύστηµα Chimaera αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Stanford στο
Εργαστήριο Συστηµάτων Γνώσης (Knowledge Systems Laboratory) και άρχισε να είναι
διαθέσιµο στο κοινό το 2000 [49]. Την οµάδα ανάπτυξης αποτελούν οι Deborah L.
McGuinness, Richard Fikes, James Rice και Steve Wilder. Το Chimaera στηρίζεται πάνω
στο περιβάλλον Ontolingua. Το Ontolingua αποτελεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης
οντολογιών και είναι διαθέσιµο ως υπηρεσία στον Παγκόσµιο Ιστό. Στόχος του είναι να
παράγει κατανεµηµένες συλλογές οντολογιών οι οποίες µπορούν να φιλοξενούνται σε
ποικίλους εξυπηρετητές οντολογιών.
Το Chimaera αποτελεί ένα εργαλείο συγχώνευσης και διάγνωσης οντολογιών και
διατίθεται στον Παγκόσµιο Ιστό. Η βάση γνώσης την οποία µπορεί να χειριστεί πρέπει
να είναι συµβατή µε το µοντέλο OKBC. Ο αρχικός στόχος [14] του Chimaera ήταν να
διευκολύνει τους χρήστες µε τη διαδικασία της συγχώνευσης οντολογιών που
αναπτύχθηκαν από διαφορετικούς ερευνητές. Στη συνέχεια στους σκοπούς του
συστήµατος προστέθηκαν ο έλεγχος και η διάγνωση της συνέπειας των οντολογιών. Με
τον όρο διάγνωση εννοούµε εκείνη τη διαδικασία που παράγει ένα σύνολο από ελέγχους
που αξιολογούν την ορθότητα και την πληρότητα µιας οντολογίας. Η διαδικασία της
διάγνωσης συνίσταται στην εύρεση και την αναφορά αποδεδειγµένων αντιφάσεων ή
πιθανών αντιφάσεων.

Ας δούµε όµως ποιες είναι οι δυνατότητες [50] που µας προσφέρει το εργαλείο Chimaera
κατά τη διαδικασία που επιθυµούµε να συγχωνεύσουµε δύο οντολογίες. Αρχικά ο
χρήστης επιλέγει να δηµιουργήσει µια καινούρια βάση γνώσης (ή επιλέγει µια
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υπάρχουσα) η οποία θα έχει τύπο συµβατό µε το µοντέλο OKBC και στην οποία θα
µπορεί να φορτώσει τις δύο οντολογίες. Η λειτουργία που θα βοηθήσει το χρήστη στη
συγχώνευση των δύο οντολογιών είναι η “Name resolution”, η οποία παρέχει στο χρήστη
όλες εκείνες τις τάξεις των δύο οντολογιών

που είναι υποψήφιες για συγχώνευση

εξαιτίας της οµοιότητάς τους στα ονόµατα. Όταν λοιπόν ο χρήστης επιλέξει να βρεθεί σε
αυτήν την κατάσταση το Chimaera του δίνει τις δύο πρώτες τάξεις που οµοιάζουν
λεξικογραφικά. Η ακόλουθη εικόνα [50] παρουσιάζει την κατάσταση “Name resolution”,
που έχει εντοπίσει τη λεξικογραφική οµοιότητα της τάξης “Weapon-Of-MassDestruction” από τη cyc-products.okbc µε την κλάση “Weapon-Of-Mass-Destruction”
από την saic-products-2.okbc [50].

Εικόνα 4.7: Στιγµιότυπο του Chimaera που παριστάνει την κατάσταση Name Resolution

Βρισκόµενος σε αυτήν την κατάσταση ο χρήστης µέσα από τις δυνατότητες που του
προσφέρει η πλοήγηση στην επιλογή “Class”, µπορεί να επιλέξει να εκτελεστεί εκείνη η
ενέργεια που θεωρεί καταλληλότερη για να λύσει το πρόβληµα µε την οµοιότητα στην
ονοµασία των δύο τάξεων. Ο χρήστης λοιπόν µπορεί από το µενού (όπως φαίνεται και
στην εικόνα 4.8 [50]) να επιλέξει να συγχωνευτούν οι δύο τάξεις. Το αποτέλεσµα της
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συγχώνευσης αυτής είναι να ενηµερώσει το Chimaera όλες τις αναφορές που έδειχναν
στις δύο αρχικές τάξεις και να τις κάνει να δείχνουν πλέον στη συγχωνευµένη. Το όνοµα
της καινούριας υποτάξης θα είναι το όνοµα της αρχικής τάξης που ο χρήστης επέλεξε
(click-on) πρώτη εκ των δύο αρχικών. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.8 η καινούρια
τάξη ονοµάζεται

“Weapon-Of-Mass-Destruction” και προέρχεται από τις cyc-

products.okbc και saic-products-2.okbc.

Εικόνα 4.8: Στιγµιότυπο του Chimaera που παριστάνει συγχώνευση τάξεων.

Επιπρόσθετα το Chimaera αυτόµατα θα τοποθετήσει όλες τις υποτάξεις των δύο αρχικών
τάξεων ως υποτάξεις της καινούριας. Επόµενη δυνατότητα που προσφέρει το Chimaera
στην κατάσταση “Name resolution” είναι η εύρεση εκείνων των ονοµάτων που το ένα
αποτελεί πρόθηµα του άλλου, όπως για παράδειγµα “Artillery” και “Artillery-Towed”.
Βασίζεται στην υπόθεση ότι µια τάξη µε ονοµασία που αποτελεί πρόθηµα ονοµασίας
µιας άλλης τάξης θα είναι υπερτάξη της. Έτσι το Chimaera µε την εύρεση των δύο
τάξεων Artillery και Artillery-Towed

σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις να

εκτελέσεις εκείνη την ενέργεια που θεωρείς καταλληλότερη για τις δύο αυτές τάξεις. Μία
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από τις ενέργειες που σου παρέχει είναι η προσθήκη υποτάξης στην “Artillery”. Με την
ενέργεια αυτή µπορείς να δηµιουργήσεις τη σχέση ειδίκευσης ανάµεσα στην “Artillery”
και την “Artillery-Towed”. Παρόµοια το Chimaera µπορεί να σε οδηγήσει στην εκτέλεση
της ενέργειας «προσθήκη υπερτάξης» σε µια τάξη µε την επιλογή από το µενού
«διαµοιρασµός κοινής υποσυµβολοσειράς» δύο ονοµάτων.

Συνοψίζοντας, οι δυνατότητες που µπορεί να σου προσφέρει η κατάσταση “Name
resolution” σε ό,τι αφορά την πλοήγηση στα ονόµατα τάξεων των δύο οντολογιών είναι
οι εξής:

•

Τάξεις που µοιράζονται το ίδιο όνοµα

•

Τάξεις που µοιράζονται παρόµοιο όνοµα

•

Ονόµατα που αποτελούν επιθήµατα άλλων ονοµάτων (π.χ. “y” και “x-y”)

•

Ονόµατα που αποτελούν προθήµατα άλλων ονοµάτων (π.χ. “x” και “x-y”)

•

Τάξεις που µοιράζονται κοινές υποσυµβολοσειρές στα ονόµατά τους.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα να ορίσει ο χρήστης µια τιµή στη µεταβλητή “vigor”
[13]. Η µεταβλητή αυτή έχει προεπιλεγµένη τιµή 4 και καθορίζει το πόσο ελαστικός είναι

ο αλγόριθµος επίλυσης των ονοµάτων. Αυτό σηµαίνει πως όσο µικρότερος είναι αυτός ο
αριθµός τόσο λιγότερες ονοµασίες θα ανήκουν στη λίστα για επίλυση. Αυτό γιατί ο
αλγόριθµος θα χρησιµοποιήσει λιγότερες ευριστικές συναρτήσεις για την επίλυση του
προβλήµατος.

Εκτός από την κατάσταση “Name resolution” υπάρχει και η “Taxonomy Traversal” η
οποία επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγηθεί στην ταξινοµία της βάσης γνώσης και να
προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται µε την ιεραρχία κάποιων τάξεων. Μια δυνατότητα
που σου παρέχει η κατάσταση “Taxonomy Traversal” είναι η διάσπαση (decomposition)
µιας τάξης. Πιο συγκεκριµένα µπορείς σε ένα σύνολο υποτάξεων να δηµιουργήσεις µια
διάσπαση όπως και να προσθέσεις σε ένα τέτοιου είδους υπάρχον σύνολο µια νέα
υποτάξη.
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Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά την έννοια της διάσπασης (decomposition). Ένα
σηµαντικό στοιχείο της γνώσης που αφορά τη διαίρεση µιας τάξης σε υποτάξεις της είναι
κατά πόσο αυτές είναι ξένες (disjoint) ή συνιστούν κάλυψη της τάξης (exhaustive). Το
εργαλείο Chimaera µπορεί και αναγνωρίζει τρεις σηµαντικές περιπτώσεις [50]:

•

∆ιακριτή διάσπαση (disjoint decomposition): οι υποτάξεις είναι ξένες µεταξύ
τους.

•

Εξαντλητική διάσπαση (exhaustive decomposition): οι υποτάξεις καλύπτουν
πλήρως την τάξη.

•

∆ιαµερισµός (partition): οι υποτάξεις είναι ξένες µεταξύ τους και συνιστούν
κάλυψη της τάξης.

Οι διακριτές διασπάσεις είναι αρκετά σηµαντικές γιατί επιτρέπουν σε µια βάση γνώσης
να αναδεικνύει κάποια χαρακτηριστικά των οντοτήτων που σε άλλη περίπτωση δε θα
µπορούσε. Για παράδειγµα έστω η τάξη “Aircraft” που µπορεί να διασπαστεί στο
διαµερισµό {Fixed-Wing-Aircraft, Rotating-Wing-Aircraft}. Μπορεί όµως να υπάρξει
και µια διαφορετική διάσπαση, αυτή της διακριτής όπως η {Military-Aircraft, CivilianAircraft}. Με τις διασπάσεις αυτές µπορεί να αποδειχτεί πως ένα ελικόπτερο δεν µπορεί
ποτέ να είναι ίδιο µε ένα αεροπλάνο, γιατί αποτελούν στιγµιότυπα διακριτών τάξεων.

Άλλη µία κατάσταση στην οποία µπορεί να µεταβεί ο χρήστης είναι η “Show slots
mode”. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης µπορεί να δει τις άµεσες ιδιότητες όλων των
τάξεων και να αποφασίσει µόνος του αν επιθυµεί να συγχωνεύσει κάποιες από αυτές.
Υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι ιδιοτήτων σύµφωνα µε το OKBC µοντέλο και είναι οι
εξής [3]:
•

Ατοµικές ιδιότητες (own slots): καθορίζουν τις ιδιότητες του ίδιου του
αντικειµένου της τάξης. Για παράδειγµα µπορεί να έχουµε µια ιδιότητα µε όνοµα
“number-of-legs” για το αντικείµενο “Fido” το οποίο αποτελεί στιγµιότυπο της
τάξης “Dog”.

•

Ιδιότητες είδους (template slots): οι ιδιότητες αυτές καθορίζονται στις τάξεις,
παρουσιάζονται όµως και στα στιγµιότυπα αυτής. Για παράδειγµα µπορεί να
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οριστεί µια ιδιότητα “number-of-legs” για την τάξη “Animal”. Αυτό σηµαίνει
πως και όλες οι υποτάξεις της “Animal” θα έχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και
όλα τα άµεσα στιγµιότυπά της “Animal” και των υποτάξεών της θα έχουν την
ιδιότητα “number-of-legs” ως ιδιότητα κυριότητας.

Το Chimaera επιλαµβάνεται µόνο των ιδιοτήτων είδους.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη διάγνωση [47] της οντολογίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µέσα
από την επιλογή “Analyze-all-KB” να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα της
καινούριας οντολογίας. Με την επιλογή αυτή το Chimaera εκτελεί όλες τις εντολές που
σχετίζονται µε τη διάγνωση και σε διαφορετικό παράθυρο εµφανίζει τα αποτελέσµατα.
Οι προτάσεις προς το χρήστη για περαιτέρω επεξεργασία της οντολογίας λόγω ύπαρξης
ασυνεπειών µπορούν να αφορούν τα εξής:

•

Απουσία ορισµού όρων, όπου υπάρχουν αναφορές σε οντότητες που δεν
υπάρχουν στην οντολογία.

•

Κύκλοι, αφορούν την περίπτωση που δηµιουργείται κύκλος στην ιεραρχία
κάποιων τάξεων

•

Τάξεις µε πλεονάζοντα αριθµό υπερτάξεων το οποίο δηλώνει ενδεχόµενη
«σύγχυση» στη βάση γνώσης.

Τα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται το εργαλείο Chimaera είναι τα εξής:

•

Επίλυση των ονοµατολογικών αντιστοιχίσεων µε έναν ευέλικτο τρόπο, αφού
επιτρέπει στο χρήστη να δίνει την τιµή που επιθυµεί στη µεταβλητή “vigor”.

•

Παροχή υποδείξεων στο χρήστη µε διαδραστικό τρόπο.

•

∆υνατότητα χρήσης τριών καταστάσεων
1. Name resolution: ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί σε εκείνα τα ζευγάρια

τάξεων που έχουν όµοια ή παρόµοια ονόµατα µε συνέπεια είτε να χρήζουν
συγχώνευσης επειδή παριστούν όµοιες έννοιες είτε να χρήζουν
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επεξεργασίας της ταξινοµίας τους επειδή έχουν µεταξύ τους σχέση
ειδίκευσης-εξειδίκευσης.
2. Taxonomy traversal: ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στην ταξινοµία της

καινούριας οντολογίας και να µελετήσει για οποιαδήποτε τάξη τις
υποτάξεις της που µπορεί να προέρχονται από διαφορετικές βάσεις
γνώσης. Σε τέτοιου είδους τάξεις ο χρήστης µπορεί να προβεί σε
διασπάσεις των υποτάξεών της.
3. Slot traversal: ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί σε όλες εκείνες τις τάξεις

που λόγω συγχώνευσης έχουν ιδιότητες από διαφορετικές πηγές και
µπορεί να χρήζουν συγχώνευσης.
•

Παροχή διαγνωστικού ελέγχου για την καινούρια οντολογία.

Θα κλείσουµε την ενότητα αυτή αναφέροντας τις επεκτάσεις [13,14] που βρίσκονται υπό
συζήτηση για να εφαρµοστούν στο Chimaera. Οι επεκτάσεις αυτές αφορούν τη
συγχώνευση οντοτήτων. Πλέον οι χρήστες θα µπορούν εκτός από τάξεις και ιδιότητες να
συγχωνεύουν facets, σχέσεις, στιγµιότυπα και αξιώµατα. Επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά το
κοµµάτι της διάγνωσης αυτό που επιδιώκεται στο µέλλον είναι να επιτρέπεται στο
χρήστη να εισάγει τους δικούς του ελέγχους στο υπάρχον σύνολο ελέγχων του Chimaera
µέσω µιας διαγνωστικής γλώσσας ελέγχου που θα είναι διαθέσιµη για τον σκοπό αυτό.

4.1.3 HCONE

Μια ακόµη µέθοδος επίλυσης στο πρόβληµα της συγχώνευσης οντολογιών είναι η
HCONE-merge (Human Centered Ontology Engineering Environment) προσέγγιση. Η
HCONE-merge προσέγγιση προς τον σκοπό της συγχώνευσης των οντολογιών
αναπτύχθηκε από τους Κώτη και Βούρο στο τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι ερευνητές αυτοί
ανέπτυξαν µια µέθοδο [18,19] έχοντας ως γνώµονα το γεγονός ότι στο Σηµασιολογικό
Ιστό είναι επιτακτική η ανάγκη να µπορέσουµε να συλλάβουµε την επιδιωκόµενη από
τους χρήστες ερµηνεία των εννοιών που χρησιµοποιούν. Ο κύριος στόχος λοιπόν που
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έθεσαν αφορά την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης εννοιών και της
συγχώνευσης οντολογιών και συνεπώς την όσο το δυνατόν µικρότερη παρέµβαση του
χρήστη σε αυτές τις διαδικασίες.

Η HCONE-merge προσέγγιση [18,19] αντιστοιχεί κάθε έννοια της οντολογίας σε έννοιες
του λεξικού WordNet επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό να «συλλάβει» την ερµηνεία που
θέλει να αποδώσει κάθε έννοια. Την αντιστοίχιση στις έννοιες του WordNet επιτυγχάνει
µε τη βοήθεια της µεθόδου της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης (Latent
Semantic Indexing-LSI) [8]. Η HCONE-merge προσέγγιση βασισµένη στη µέθοδο αυτή
αλλά και στην Περιγραφική Λογική αυτόµατα ευθυγραµµίζει και έπειτα συγχωνεύει τις
οντολογίες.

4.1.3.1 H µέθοδος της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τη µέθοδο της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής
Ευρετηρίασης [8] για να γίνει κατανοητή και η χρήση της στην προσέγγιση HCONEmerge. Η µέθοδος αυτή έχει ως στόχο την βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο γίνεται ο
εντοπισµός κειµένων σχετικών µε όρους που συναντώνται σε ερωτήσεις. Αφορά δηλαδή
το θέµα της ευρετηρίασης και της ανάκτησης δεδοµένων. Με τον όρο βελτίωση
εννοούµε ότι η µέθοδος της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης σχεδιάστηκε
µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντιµετωπίσει κάποια προβλήµατα που παρουσιάζονται στις
υπάρχουσες τεχνικές. Το βασικότερο πρόβληµα είναι ότι η ευρετηρίαση των σωστών
κειµένων βάσει κάποιων όρων αναζήτησης παρουσιάζει εγγενώς τη δυσκολία της
σηµασιολογικής συνάφειας. Αυτό σηµαίνει πως οι όροι από µόνοι τους δεν αποδεικνύουν
ότι τα κείµενα που θα βρεθούν θα αντιστοιχούν στην πραγµατική ερµηνεία των όρων
αυτών. Το γεγονός αυτό πηγάζει από τα φαινόµενα συνωνυµίας και πολυσηµίας.

Στη γενικότερη ερµηνεία της η συνωνυµία δηλώνει ότι µπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι για να αναφερθούµε στο ίδιο αντικείµενο. Συνεπώς χρήστες µε διαφορετική
παιδεία και διαφορετικές ανάγκες θα αποδώσουν την ίδια έννοια χρησιµοποιώντας
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διαφορετικούς όρους. Η ύπαρξη της συνωνυµίας τείνει να µειώνει την ανάκληση (recall)
των συστηµάτων ανάκτησης. Η ανάκληση αποτελεί ένα µέτρο επίδοσης ανάκτησης
πληροφορίας και ορίζεται ως το ποσοστό των ευρεθέντων συναφών κειµένων από το
σύνολο των συναφών κειµένων. Η πολυσηµία από την άλλη αναφέρεται στο γεγονός ότι
οι περισσότερες λέξεις έχουν παραπάνω από µία ερµηνείες. Ανάλογα λοιπόν µε τα
συµφραζόµενα η ίδια λέξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλες διαφορετικές
ερµηνείες. Αυτό σηµαίνει πως η εύρεση ενός κειµένου που περιλαµβάνει έναν όρο
αναζήτησης δε συνεπάγεται πως αυτό το κείµενο θα είναι και το επιθυµητό. Η ύπαρξη
της πολυσηµίας µειώνει

την

ακρίβεια (precision) στη διαδικασία της ανάκτησης

πληροφορίας. Η ακρίβεια αποτελεί και αυτή ένα µέτρο επίδοσης ανάκτησης
πληροφορίας και ορίζεται ως το ποσοστό των συναφών κειµένων από το σύνολο των
κειµένων που ανακτήθηκαν.

Η µέθοδος λοιπόν της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης προσπαθεί να
ξεπεράσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αντιστοίχιση όρων στα συστήµατα
ανάκτησης µε το να χειρίζεται την αβεβαιότητα στη σχέση ανάµεσα σε έναν όρο και στο
κείµενο που παρουσιάζεται ο όρος αυτός ως στατιστικό πρόβληµα. Γίνεται η υπόθεση ότι
υπάρχει µια λανθάνουσα σηµασιολογική δοµή για τα δεδοµένα, µια δοµή δηλαδή που
δηλώνει τη συσχέτιση εµφάνισης ανεξάρτητων λέξεων σε ένα κείµενο. Για την εκτίµηση
αυτής της λανθάνουσας δοµής γίνεται χρήση στατιστικών τεχνικών. Αυτό λοιπόν που
ενδιαφέρει τους

ερευνητές

που

αναπτύσσουν

τη

µέθοδο

της

Λανθάνουσας

Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης είναι να προσπαθήσουν να προβλέψουν ποιοι όροι
πραγµατικά εννοούνται σε µια ερώτηση και αντιστοιχούν σε ένα κείµενο. Η πρόβλεψη
αυτή θα βασιστεί στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην εµφάνιση δύο όρων µαζί στο
ίδιο κείµενο. Αφού λοιπόν η εµφάνιση κάποιων λέξεων αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την
πιθανή εµφάνιση κάποιων άλλων, η λανθάνουσα σηµασιολογική δοµή θα βοηθήσει στην
αποτελεσµατικότερη ανάκτηση του κειµένου. Έστω για παράδειγµα πως σε µια συλλογή
λέξεων οι όροι “access” και “retrieval” εµφανίστηκαν µαζί σε 95 από 100 κείµενα. Αν
υπάρχει κάποιο κείµενο που περιέχει τη λέξη “access” αλλά όχι τη λέξη “retrieval” τότε
µπορεί να είναι επιθυµητή η επιστροφή του κειµένου αυτού σε µια ερώτηση που περιέχει
τη λέξη “retrieval”.

Χασάπη Φιλίτσα

101

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Ο σκοπός που τίθεται είναι να βρεθεί το κατάλληλο µοντέλο που θα απεικονίζει τις
σχέσεις µεταξύ των όρων και των κειµένων. Ένας πίνακας συσχέτισης (association
matrix) (n x m), όπου m τα κείµενα και n οι όροι, µε στοιχεία τις εµφανίσεις κάθε όρου
σε κάθε κείµενο θα βοηθήσει στην εκτίµηση του µοντέλου. Το µοντέλο αυτό θα µας
βοηθήσει στο τέλος να προβλέψουµε πως ένας δοσµένος όρος µπορεί να συσχετίζεται µε
ένα κείµενο ακόµη και αν δεν παρατηρήθηκε µια τέτοια συσχέτιση στον πίνακα (n x m).
Ένα τέτοιο µοντέλο θα ανήκει στα λεγόµενα µοντέλα γειτνίασης (proximity models),
δηλαδή στα µοντέλα εκείνα που θα προσπαθούν να τοποθετούν σε µια δοµή τα παρόµοια
ονόµατα κοντά το ένα µε το άλλο. Το µοντέλο που ικανοποίησε τις ανάγκες των
ερευνητών ήταν ένα µοντέλο παραγοντοποίησης βασισµένο στη Singular Value
Decomposition (SVD) [8].
Έστω ότι έχουµε 5 κείµενα [19] τα οποία αναφέρονται στο ψήσιµο ψωµιού και
γλυκισµάτων και τα οποία περιγράφονται για λόγους απλότητας του παραδείγµατος από
τους τίτλους τους:

D1: How to Bake Bread without Recipes
D2: The Classic Art of Viennese Pastry
D3: Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing
D4: Breads, Pastries, Pies and Cakes: Quantity Baking Recipes
D5: Pastry: A Book of Best French Recipes

Για να υπολογιστεί η σηµασιολογική δοµή πρέπει πρώτα να φτιαχτεί ο πίνακας που
συσχετίζει τους όρους που εµφανίζονται στα κείµενα µε τα ίδια τα κείµενα. Μέσα από
µια διαδικασία όπου δύο παράγωγα λέξεων θεωρούνται ως µία λέξη, η λέξη πηγή (π.χ.
bake, baking → bake) η λίστα των όρων είναι η ακόλουθη:
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T1: bak(e, ing)
T2: recipes
T3: bread
T4: cake
T5: pastr(y, ies)
T6: pie

Επόµενο βήµα αποτελεί η δηµιουργία του πίνακα που θα περιλαµβάνει τη συχνότητα
εµφάνισης των όρων στα κείµενα. Αν η τιµή σε κάποια θέση του πίνακα είναι ίση µε 0,
τότε ο συγκεκριµένος όρος δεν ανήκει στο συγκεκριµένο πίνακα. Ο πίνακας αυτός [19],
έστω A1 είναι ο ακόλουθος:

Εικόνα 4.9: Πίνακας συσχέτισης A1

Η πρώτη γραµµή του πίνακα Α1 δηλώνει πως ο όρος Τ1 εµφανίζεται στα κείµενα D1 και
D4. Έχοντας δηµιουργήσει τον πίνακα συσχέτισης, κάποιος µπορεί να ρωτήσει µε τη
λέξη κλειδί “baking”. Η ερώτηση γράφεται σε µορφή vector q=(1,0,0,0,0,0), όπου η τιµή
1 στην πρώτη θέση παριστά τον όρο “baking” από τη λίστα των 6 όρων που ορίστηκαν.
Στη συνέχεια η µέθοδος της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης µέσω της
SVD υπολογίζει τη διάσπαση του πίνακα συσχέτισης σε k γραµµικούς ανεξάρτητους
παράγοντες που είναι και οι πιο σηµαντικοί για την αναπαράσταση των όρων και των
κειµένων παράγει τη λανθάνουσα σηµασιολογική δοµή. Ο πίνακας που προκύπτει (Α2)
[19] αποτελεί προσέγγιση του Α1 και συσχετίζει σηµασιολογικά τους όρους µε τα

κείµενα.
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Εικόνα 4.10: Πίνακας συσχέτισης A2

Όπως είναι φυσικό στον πίνακα Α2 δεν υπάρχουν µηδενικές τιµές. Το αρνητικό πρόσηµο
από την άλλη µπροστά από κάποιες τιµές δηλώνει τη µεγάλη απόσταση που υπάρχει
ανάµεσα στις τιµές αυτές και τα κείµενα. Επιπρόσθετα, όπως είναι φυσικό στην πρώτη
γραµµή βλέπουµε πως η µεγαλύτερη τιµή, άρα και συσχέτιση δίνεται για τα κείµενα D1
και D4.

4.1.3.2 H HCONE-merge µέθοδος
Ας δούµε τώρα πώς η προσέγγιση HCONE-merge [18,19] θα αξιοποιήσει τη µέθοδος της
Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης [8] για να συγχωνεύσει δύο οντολογίες.
∆οσµένων δύο οντολογιών η HCONE-merge προσέγγιση βρίσκει ένα σηµασιολογικό
µόρφωµα (semantic morphism) fs ανάµεσα στις δύο αυτές οντολογίες και την ενδιάµεση
οντολογία. Η ενδιάµεση οντολογία θεωρείται ότι είναι κάπου «κρυµµένη» (“hidden
intermediate”) στο WordNet. Το WordNet λοιπόν παίζει το ρόλο της ενδιάµεσης
οντολογίας στην οποία αντιστοιχούν οι έννοιες της ενδιάµεσης οντολογίας µέσω της fs. Η
fs υπολογίζεται µε τη µέθοδο της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης και
συσχετίζει τις έννοιες των αρχικών οντολογιών µε τις έννοιες του WordNet. Η ενδιάµεση
οντολογία περιλαµβάνει ένα λεξιλόγιο µε τις συγκεκριµένες έννοιες που αντιστοιχούν
στις έννοιες των αρχικών οντολογιών και τα αξιώµατα τα οποία συνάδουν µε τα
αξιώµατα των αρχικών οντολογιών. Σχηµατικά η προσέγγιση HCONE-merge
παρουσιάζεται στην επόµενη εικόνα [18,19] :
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Εικόνα 4.11: Η προσέγγιση HCONE-merge για το πρόβληµα της συγχώνευσης των οντολογιών.

Παρατηρούµε πως η πρώτη διαδικασία αφορά την εύρεση των αντιστοιχίσεων των
εννοιών των αρχικών οντολογιών στο λεξικό µε τη µέθοδο της Λανθάνουσας
Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης. Ο χρήστης αξιολογεί τις αντιστοιχίσεις αυτές και
επιλέγει εκείνες που θεωρεί καταλληλότερες για την απόδοση της ερµηνείας των
εννοιών. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τη µετάφραση των αρχικών οντολογιών σε δύο
ενδιάµεσες οι οποίες έχουν ευθυγραµµιστεί και µπορούν πλέον να συγχωνευτούν στην
τρίτη διαδικασία.

Ας µελετήσουµε τώρα µία µία τις διαδικασίες. Η πρώτη αφορά, όπως είπαµε ήδη, τον
υπολογισµό του σηµασιολογικού µορφώµατος. ∆ηλαδή θέλουµε να υπολογίσουµε τις
f1:S1S3 και f2:S2S3. Για υπολογιστεί η fs, η προσέγγιση HCONE-merge χρησιµοποιεί τη
µέθοδο της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης. Ο αλγόριθµος για τον
υπολογισµό της fs είναι ο ακόλουθος:
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1. Επίλεξε µία έννοια από την οντολογία, έστω τη C.
2. Βρες όλες τις έννοιες (synsets-senses) S1, S2,…..Sm του WordNet που είναι

λεξικογραφικά αντίστοιχες µε τη C. Οι έννοιες αυτές αποτελούν και την εστίαση
του αλγορίθµου.
3. Βρες όλες τις υπερωνυµίες και τις υπωνυµίες όλων των synsets toy C.
4. ∆ηµιούργησε τον πίνακα συσχέτισης (n x m) µε n τις

περισσότερο συχνά

απαντώµενες έννοιες στις m έννοιες του WordNet που βρέθηκαν στο βήµα 2.
5. Φτιάξε την ερώτηση σε µορφή διανύσµατος µε ψηφία που παίρνουν την τιµή 0 αν

ο όρος δεν εµφανίζεται στο σύνολο n και 1 αν εµφανίζεται.
6. Βρες τις συσχετίσεις ανάµεσα στη C και τα synsets της C µε τη µέθοδο της

Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ευρετηρίασης και πάρε τη συσχέτιση µε τη
µεγαλύτερη αξιολόγηση.

Κάνοντας χρήση του αλγορίθµου αυτού κάθε έννοια των αρχικών οντολογιών
συσχετίζεται µε ένα σύνολο από έννοιες (senses) του WordNet. Η έννοια µε τη
µεγαλύτερη βαθµολόγηση σύµφωνα µε τον αλγόριθµο LSI αποτελεί και την έννοια µε τη
µεγαλύτερη πιθανότητα να δηλώνει στην επιδιωκόµενη ερµηνεία της αρχικής έννοιας. Η
έννοια αυτή µε τη µεγαλύτερη βαθµολόγηση µπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω και από
τον χρήστη και να αλλάξει αν εκείνος το επιθυµεί.

Η δεύτερη διαδικασία της προσέγγισης HCONE-merge αφορά τη µετάφραση στην
ενδιάµεση οντολογία. ∆οσµένων όλων των αντιστοιχίσεων των εννοιών στις έννοιες του
WordNet βρισκόµαστε στο σηµείο όπου έχουµε συλλάβει τις επιδιωκόµενες ερµηνείες
των αρχικών εννοιών των οντολογιών, το οποίο αποτελεί και κύρια δυσκολία στη
διαδικασία της αντιστοίχισης εννοιών. Κάνοντας χρήση των ερµηνειών αυτών
δηµιουργείται µια οντολογία Οn=(Sn,An) (ενδιάµεση), όπου ο όρος Sn αποτελεί την
υπογραφή της Οn οντολογίας και περιλαµβάνει τις έννοιες που σχετίζονται µε τις έννοιες
της Οn=(Sn,An) µε n=1,2, και ο όρος An περιλαµβάνει τις σχέσεις συµπερίληψης (⊆) και
ισοδυναµίας (≡) έτσι όπως έχουν ερµηνευτεί µε τη µέθοδο LSI ανάµεσα στις έννοιες των
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αρχικών οντολογιών και της ενδιάµεσης οντολογίας.(Η διαδικασία αυτή δίνεται στην
εικόνα 4.15 για το παράδειγµα που ακολουθεί).

Η τρίτη διαδικασία αφορά τη συγχώνευση των οντολογιών. Έχοντας ευθυγραµµίσει τις
δύο αρχικές οντολογίες η ενδιάµεση οντολογία περιλαµβάνει το ελάχιστο σύνολο των
αξιωµάτων για τις δύο αυτές οντολογίες. Η συγχώνευση των οντολογιών θα γίνει µε
βάση τα αξιώµατα Α1 και Α2 και µε βάση τον ακόλουθο πίνακα αποφάσεων [18]:

Έννοιες και ονόµατα

Έννοιες που αντιστοιχούν

συσχετίσεων

στις έννοιες του WordNet

Εκτέλεση Ενέργειας

Ταιριάζουν

∆εν ταιριάζουν

Μετονόµασε τις έννοιες

Ταιριάζουν

Ταιριάζουν

Συγχώνευσε τις έννοιες

∆εν ταιριάζουν

Ταιριάζουν

Συγχώνευσε τις έννοιες σε
µια µοναδική έννοια µε
ονοµασία του όρου που
αντιστοιχεί στις έννοιες του
WordNet

∆εν ταιριάζουν

∆εν ταιριάζουν

Βάλε

σε

ιεραρχία

τις

έννοιες
Πίνακας 4.2: Πίνακας αποφάσεων του αλγορίθµου HCONE-merge

Η πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρεται στην περίπτωση που πιθανώς δύο ονόµατα
εννοιών των δύο οντολογιών να ταιριάζουν λεξικογραφικά. Η δεύτερη στήλη του πίνακα
αφορά στην αντιστοίχιση δύο εννοιών των αρχικών οντολογιών στην ίδια έννοια του
WordNet. Η συγχωνευµένη οντολογία θα περιλαµβάνει τις αντιστοιχίσεις των αρχικών
οντολογιών και το ελάχιστο σύνολο των αξιωµάτων Α1 και Α2.

Έχοντας περιγράψει τις τρεις διαδικασίες στην προσέγγιση HCONE-merge θα
παρουσιάσουµε και ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα συγχώνευσης οντολογιών µε τη
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συγκεκριµένη προσέγγιση. Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες δύο οντολογίες Ο1 και Ο2
[18,19]:

Εικόνα 4.12: Οι οντολογίες Ο1 και Ο2.

και θέλουµε να υπολογίσουµε τη fs για την έννοια “Facility” της O2. Η έννοια αυτή
σχετίζεται µε τις ακόλουθες 5 έννοιες του WordNet [18,19]. Οι έννοιες αυτές αποτελούν
και την εστίαση του αλγορίθµου.

Εικόνα 4.13: Οι έννοιες του WordNet που αντιστοιχούν στην έννοια “Facility”.
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Ο πίνακας συσχέτισης που θα δηµιουργηθεί (βήµα 4 του αλγορίθµου υπολογισµού της fs)
θα είναι 93x5 όπου 93 οι όροι που βρεθήκαν σχετικοί µε τις περιγραφές των 5 εννοιών
στο WordNet. Τα βήµατα του αλγορίθµου υπολογισµού της fs δίνονται στον ακόλουθο
πίνακα [18,19]. Όπως παρατηρούµε στο βήµα 6, έχοντας όλα τα απαραίτητα δεδοµένα η
µέθοδος LSI επιστρέφει βαθµολογηµένες πλέον τις έννοιες στις οποίες εστίασε ο
αλγόριθµος.

Εικόνα 4.14: Τα 6 βήµατα υπολογισµού της fs

Χασάπη Φιλίτσα

109

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Στο σηµείο αυτό αντιστοιχούµε τις έννοιες των αρχικών οντολογιών στην ενδιάµεση και
το αποτέλεσµα δίνεται στην ακόλουθη εικόνα [18,19]:

Εικόνα 4.15: Η fs και η ενδιάµεση οντολογία.

Τα σηµασιολογικά µορφώµατα που ισχύουν για κάθε έννοια των δύο οντολογιών έχουν
ως εξής [18,19]:

Για την οντολογία Ο1:
fs (O1-System) = System1,
fs (O1-Installation) = Facility1,
fs (O1-Infrastructure) = Infrastructure1, και
fs (O1-Transportation) = TransportationSystem1
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Για την οντολογία Ο2:
fs (O2-Facility) =Facility1,
fs (O2-Transportation System) = TransportationSystem1, και
fs (O2-Transportation Means) = TransporationMeansw {virtual concept}
fs (O2-Means) = Means1
fs (O2-Transportation) = Transportation2.

Η έννοια του “virtual concept” [18,19] αναφέρεται στους σύνθετους όρους. Επειδή οι
σύνθετοι όροι δεν αντιστοιχούν σε έννοιες στο WordNet, τους σπάµε στα συνθετικά τους
και βρίσκουµε την ερµηνεία των συνθετικών τους και όχι των αρχικών λέξεων. Η
ενέργεια αυτή βασίζεται στη θεώρηση ότι η επιδιωκόµενη ερµηνεία των σύνθετων όρων
µπορεί να δοθεί µερικώς από τις ερµηνείες των συνθετικών τους. Συνεπώς αν για ένα
σύνθετο όρο C δε βρεθεί αντίστοιχη έννοια στο WordNet, σπάµε τον όρο αυτό στα
συνθετικά του µέρη, έστω Hn µε n=1,2. Τότε ο όρος C θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε µια
εικονική έννοια (virtual concept) Cw της ενδιάµεσης οντολογίας. Επιπρόσθετα,
θεωρείται ότι ο σύνθετος όρος υπάγεται στο συνθετικό που βρίσκεται δεξιά και ότι τα
υπόλοιπα συνθετικά συνδέονται µε τον C µέσω µιας οποιαδήποτε σχέσης του πεδίου.
Στο παράδειγµά µας ο σύνθετος όρος “Transportation Means” σχετίζεται µε τις έννοιες
“Transportation” και “Means”. Πιο συγκεκριµένα, ο όρος “Transportation Means”
υπάγεται στον όρο “Means” και σχετίζεται µε τον όρο“Transportation” µε µια σχέση
πεδίου όπως είπαµε έστω µια σχέση µε το όνοµα function. Το αξίωµα λοιπόν που ισχύει
είναι το εξής:
TransportationMeans ⊆ Means ∩ function.Transportation.

Συνεπώς η συγχωνευµένη οντολογία είναι η Ο3=(S3,Α3) [18,19] µε

S3= {System, facility, Means, Installation, Infrastructure, Transportation System,
Transportation, Transportation-O2, Transportation Means, exploit},

A3= {Transportation ≡TransportationSystem,
Facility ≡ Installation,
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Infrastructure ⊆ System ∩ Facility,
TransportationSystem ⊆ Infrastructure,
Means ⊆ Facility,
TransportationMeans ⊆ Means ∩ function.Transportation-O2
∩exploit.TransportationSystem }

Κλείνοντας το παράδειγµα έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις [18,19]. Οι έννοιες
“Transportation” και “TransportationSystem” έχουν την ίδια επιδιωκόµενη ερµηνεία και
συνεπώς θεωρούνται ισοδύναµες. Σύµφωνα µε τον πίνακα 4.2 η συγχώνευση αυτών δίνει
το εξής αξίωµα TransportationSystem ⊆ Infrastructure ∩ Facility. Σύµφωνα όµως µε
τους κανόνες της Περιγραφικής Λογικής το αξίωµα TransportationSystem ⊆ Facility
αποτελεί πλεονασµό. Συνεπώς η Ο3 οντολογία περιλαµβάνει µόνο το αξίωµα
TransportationSystem ⊆ Infrastructure. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται και το
γεγονός ότι η καινούρια οντολογία περιλαµβάνει το ελάχιστο σύνολο των αξιωµάτων.
Τέλος η έννοια “Transportation”της Ο2 θα µετονοµαστεί σε “Transportation- Ο2 ” διότι
παριστά διαφορετική έννοια από την οµώνυµή της στην Ο1 η οποία µέσω της fs
αντιστοιχεί στην TransportationSystem.

Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν την προσέγγιση HCONE-merge
είναι τα εξής:

•

Συγχωνεύει τις οντολογίες «απουσία» κάποιας οντολογίας αναφοράς, αφού
θεωρεί πως η ενδιάµεση οντολογία είναι κάπου «κρυµµένη» στο WordNet. Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολία
εύρεσης µιας οντολογίας αναφοράς σε ένα δυναµικό περιβάλλον όπως είναι ο
Σηµασιολογικός Ιστός.

•

Ενσωµατώνει σηµασιολογική πληροφορία στη διαδικασία της συγχώνευσης
οντολογιών µε τη βοήθεια του λεξικού και της µεθόδου LSI.

•

Η ανάµειξη του χρήστη είναι επιθυµητή στα πρώτα στάδια της διαδικασίας και δε
χρειάζεται έτσι ο χρήστης να έχει ειδικότερες γνώσεις που χρειάζονται σε
επόµενα στάδια.
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•

Μέσω πειραµατικών µεθόδων που έχουν εφαρµοστεί έχει αποδειχτεί ότι η
ανάµειξη του χρήστη στην αξιολόγηση των αντιστοιχίσεων των εννοιών των
οντολογιών στις έννοιες του WordNet θα είναι η ελάχιστη δυνατή.

4.1.4 FCA Merge

Η FCA-merge [35,36] αποτελεί µια µέθοδο συγχώνευσης οντολογιών η οποία
αναπτύχθηκε το 2001 από τους Stumme και Maedche στο Πανεπιστήµιο της Karlsruhe
της Γερµανίας. Παίρνει ως είσοδο δύο οντολογίες και ένα σύνολο κειµένων σχετικών µε
αυτές και εξάγει στιγµιότυπα από τα κείµενα. Εφαρµόζοντας µαθηµατικές τεχνικές από
τη θεωρία της Ανάλυσης Τυπικών Εννοιών (Formal Concept Analysis) [27] παράγεται
ένα πλέγµα εννοιών ως δοµικό αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα αυτό µελετάται περισσότερο
και µετασχηµατίζεται στη συγχωνευµένη οντολογία µε τη βοήθεια του χρήστη[36].

4.1.4.1 H θεωρία της Ανάλυσης Τυπικών Εννοιών
Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου FCA-merge είναι η χρήση τεχνικών της Ανάλυσης
Τυπικών Εννοιών [27] την οποία και θα παρουσιάσουµε προκειµένου να γίνει κατανοητή
η εισφορά της στη µέθοδο που µελετάµε. Η Ανάλυση Τυπικών Εννοιών αποτελεί µία
µέθοδο για ανάλυση δεδοµένων, παράσταση γνώσης και διαχείριση πληροφορίας και
βρίσκει εφαρµογές στην τεχνητή νοηµοσύνη, στη ψυχολογία και στην ανάκτηση
πληροφοριών. Όλη η αντίληψη της Ανάλυσης Τυπικών Εννοιών βασίζεται στην έννοια
«σύνδεση Galois» (“Galois connection”). Μία σύνδεση κατά Galois µπορεί να
παρατηρηθεί σε δύο τύπους αντικειµένων που σχετίζονται µεταξύ τους. Παραδείγµατα
τέτοιων ζευγαριών τύπων είναι τα κείµενα και οι όροι, οι λέξεις και οι ερµηνείες, οι τιµές
και οι τύποι δεδοµένων καθώς και τα στοιχεία (tokens) και οι τύποι. Ας δούµε ένα
παράδειγµα στο πεδίο της ανάκτησης πληροφοριών όπου µε δεδοµένα κάποιους όρους
ψάχνουµε να ανακτήσουµε κείµενα που περιέχουν τους όρους αυτούς. Αν µεγαλώσουµε
το σύνολο των όρων αναζήτησης τότε θα µικρύνει ο αριθµός εκείνων των κειµένων που
θα περιλαµβάνουν όλους τους όρους του συνόλου. Αντίθετα αν µικρύνουµε το σύνολο
των όρων τότε θα βρεθούν περισσότερα κείµενα µε τους όρους αυτούς.
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Θα προχωρήσουµε σε µία σύντοµη παρουσίαση της Ανάλυσης Τυπικών Εννοιών [27].
Πρώτα θα αναφέρουµε το ζευγάρι τύπων για το οποίο ισχύει η σύνδεση Galois. Στην
Ανάλυση Τυπικών Εννοιών τα στοιχεία του ενός τύπου ονοµάζονται «τυπικά
αντικείµενα» (“formal objects”) και του άλλου τύπου «τυπικές ιδιότητες» (“formal
attributes”). Οι τύποι αυτοί υποδεικνύουν ότι τα ζευγάρια µας θα είναι τα αντικείµενα και
τα χαρακτηριστικά τους. Η γενική αυτή θεώρηση µας επιτρέπει σε µια εφαρµογή όπως η
ανάκτηση πληροφοριών να εκλάβουµε τα κείµενα ως τύπου αντικείµενα και τους όρους
ως τύπου ιδιότητες. Επόµενο κύριο στοιχείο στην Ανάλυση Τυπικών Εννοιών αποτελεί η
έννοια «τυπικά συµφραζόµενα» (“formal context”). Η έννοια

“formal context”

συνίσταται από τα τυπικά αντικείµενα, τις τυπικές ιδιότητες και τις σχέσεις µεταξύ των
δύο αυτών τύπων. Επιπρόσθετη έννοια στην Ανάλυση Τυπικών Εννοιών µέθοδο είναι
αυτή της «κλειστότητας» (“closure”). Η κλειστότητα αφορά τις σχέσεις ανάµεσα στους
δύο τύπους. Αν κάποιος ξεκινήσει µε δύο αντικείµενα και βρει τις κοινές τους ιδιότητες
και δε βρει άλλα αντικείµενα που να µοιράζονται τις ιδιότητες αυτές τότε η σχέση
ανάµεσα στα αντικείµενα και τις ιδιότητες χαρακτηρίζεται ως «κλειστή», διότι δεν
µπορεί κάποιος να µεγαλώσει ούτε το σύνολο των αντικειµένων αλλά ούτε και το σύνολο
των ιδιοτήτων. Ένα ζευγάρι συνόλου αντικειµένων και συνόλου ιδιοτήτων που είναι
κλειστό καλείται «τυπική έννοια» (“formal concept”). Η τυπική έννοια αποτελεί και αυτή
κύριο στοιχείο της Ανάλυσης Τυπικών Εννοιών. Επιπρόσθετες έννοιες αποτελούν αυτές
της «έκτασης» (“extension”) και της «έντασης» (“intension”). Τα τυπικά αντικείµενα
συνιστούν την έκταση και οι τυπικές ιδιότητες την ένταση. Για ένα δοσµένο formal
context ορίζονται µοναδικά οι εκτάσεις, οι εντάσεις και τα formal concepts. Τέλος
σηµαντική είναι και η έννοια «πλέγµα εννοιών» (“concept lattice”). Ένα πλέγµα εννοιών
έχει ως κόµβους του τις τυπικές έννοιες και ορίζονται σε αυτό σχέσεις υπαλληλίας
ανάµεσα στις έννοιες.

Στο σηµείο αυτό θα δώσουµε ένα παράδειγµα που παρουσιάζει τις έννοιες που µόλις
ορίστηκαν. Έστω ότι ως τυπικά αντικείµενα έχουµε ζωάκια και ως ιδιότητες κάποια
χαρακτηριστικά τους. Το “formal context” µπορεί να δοθεί µε τη µορφή ενός πίνακα που
στο παράδειγµά µας είναι ο ακόλουθος [27] :
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Εικόνα 4.16: Formal context για «διάσηµα» ζωάκια.

Παρατηρώντας το formal context της εικόνας 4.16 βλέπουµε πως το µόνο κοινό στοιχείο
του “Bobby” και της “Harriet” είναι ότι και τα δύο ζωάκια είναι αληθινά. ∆εν είναι όµως
τα µοναδικά αληθινά, διότι την ιδιότητα αυτή έχει και το ζωάκι “Socks”. Έτσι το σύνολο
αντικειµένων { “Bobby”, “Harriet”, “Socs” } και το σύνολο ιδιοτήτων {“real”}
αποτελούν µια κλειστότητα. Επίσης αν κάποιος ξεκινήσει µε τα ζωάκια “Bobby” και
“Socs” θα δει πως έχουν κοινές ιδιότητες τις “mammal” και “real” και πως δεν υπάρχει
κάποιο άλλο ζωάκι µε αυτές τις ιδιότητες αλλά ούτε και το σύνολο των ιδιοτήτων µπορεί
να επαυξηθεί. Με τον τρόπο αυτό φτιάχνεται το τυπικό πλέγµα [27] για τις τυπικές
έννοιες που ισχύουν στο παράδειγµά µας και είναι το εξής:

Εικόνα 4.17: Το τυπικό πλέγµα για το formal context της εικόνας 4.16
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Κάθε κόµβος του τυπικού πλέγµατος αποτελεί µια τυπική έννοια. Οι τυπικές ιδιότητες
βρίσκονται πάνω από τα τυπικά αντικείµενα. Έστω τώρα ότι η τυπική ιδιότητα “real”
αναφέρεται στην έννοια Α. Για να βρει κάποιος την επέκταση µιας τυπικής έννοιας
χρειάζεται να ακολουθήσει όλα τα µονοπάτια που βρίσκονται κάτω από τον
συγκεκριµένο κόµβο. Συνεπώς οι τυπικές έννοιες της Α είναι οι “Bobby”, “Harriet” και
“Socs”. Αντιθέτως για να βρει κάποιος τις “εντάσεις” µιας τυπικής έννοιας πρέπει να
ακολουθήσει όλα τα µονοπάτια που πάνε προς τα πάνω. Συνεπώς αφού πάνω από την
έννοια Α δεν υπάρχει κάποια τυπική ιδιότητα, η Α από µόνη της συνιστά την ένταση µε
µοναδική έννοια τη “real”. Έστω τώρα η τυπική έννοια που ορίζεται από τα αντικείµενα
“Bobby” και “Socs” και από τις ιδιότητες “mammal” και “real” αναφέρεται στην έννοια
Β. Η έννοια αυτή συνδέεται µε µία γραµµή µε την έννοια Α. Πιο συγκεκριµένα η σχέση
ανάµεσα στη Α και τη Β απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα [27]:

Εικόνα 4.18: Σχέση ανάµεσα στις έννοιες Α και Β.

Όπως γίνεται σαφές η έννοια Β αποτελεί υπό-έννοια της έννοιας Α, διότι η έκταση της Β
είναι υποσύνολο της έκτασης της Α και η ένταση της Β είναι υπερσύνολο της έντασης
της Α. Όλες οι ακµές του τυπικού πλέγµατος παριστούν τέτοιου είδους σχέση.

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε πως οι έννοιες που βρίσκονται στην κορυφή και το
κατώτατο σηµείο του πλέγµατος είναι δύο ειδικές τυπικές έννοιες. Η έννοια που
βρίσκεται στην κορυφή έχει όλα τα τυπικά αντικείµενα ως έκταση. Η έννοια που
βρίσκεται στο κάτω µέρος του πλέγµατος έχει ως ένταση της όλες τις τυπικές ιδιότητες.
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Τέλος οι σχέσεις υπαλληλίας είναι σχέσεις µεταβατικές καθώς και όλες οι τυπικές
ιδιότητες µιας τυπικής έννοιας κληρονοµούνται από τις υπό-έννοιες της.

4.1.4.2 Η FCA-merge µέθοδος
Η FCA-merge µέθοδος ακολουθεί µια επαγωγική προσέγγιση [35 ,36] για να συγχωνεύσει
δύο οντολογίες. Η κάθε οντολογία ορίζεται ως µια τετράδα στοιχείων O=(C,is_a,R,σ), µε
C το σύνολο των οντοτήτων που αποτελούν τις έννοιες, is_a µια µερική διάταξη στο C, R
το σύνολο των σχέσεων µεταξύ εννοιών της οντολογίας και σ : R → C+ µια συνάρτηση
που αντιστοιχεί κάθε σχέση µε τα ζεύγη (ή ν-αδες) εννοιών για τα οποία ισχύει η σχέση.

Η µέθοδος που µελετάµε συνίσταται σε τρεις διαδικασίες [35,36]. Στην πρώτη διαδικασία
η µέθοδος παίρνει ως είσοδο δύο οντολογίες και ένα σύνολο D από κείµενα φυσικής
γλώσσας. Τα κείµενα πρέπει να είναι σχετικά µε τις οντολογίες προκειµένου να
αναφέρονται σε έννοιες που υπάρχουν στην οντολογία. Από αυτά τα κείµενα εξάγουµε
τα στιγµιότυπα (instances). Η διαδικασία της εξαγωγής επιστρέφει ένα “formal context”
για κάθε οντολογία το οποίο δηλώνει ποιες έννοιες οντολογιών παρουσιάστηκαν σε ποια
κείµενα. Η δεύτερη διαδικασία εµπεριέχει τον πυρήνα του αλγορίθµου ο οποίος
υπολογίζει το «τυπικό πλέγµα» που έχει τον ίδιο βαθµό λεπτοµέρειας µε τις δύο πηγαίες
οντολογίες. Η τρίτη διαδικασία συνίσταται στην παραγωγή της συγχωνευµένης
οντολογίας από το «τυπικό πλέγµα». Στη διαδικασία αυτή πρέπει να επέµβει ο χρήστης
ο οποίος βασισµένος στο «τυπικό πλέγµα» και τις σχέσεις R1 και R2 δηµιουργεί τις
έννοιες και τις σχέσεις της καινούριας οντολογίας. Σχηµατικά οι τρεις διαδικασίες της
µεθόδου FCA-merge δίνονται στην ακόλουθη εικόνα [36]:
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Εικόνα 4.19: Η µέθοδος FCA-merge

Ας δούµε όµως µία µία τις διαδικασίες [36] της µεθόδου. Ο σκοπός της πρώτης
διαδικασίας είναι να εξαχθεί για κάθε οντολογία το “formal context” Κi=(Gi, Mi, Ii), όπου
Gi=D, Mi=C, και Ii η δυαδική σχέση µε (g,m) ∈ Ii όταν το κείµενο g περιλαµβάνει
στιγµιότυπο της έννοιας m. Ο υπολογισµός των “formal contexts” γίνεται
χρησιµοποιώντας γλωσσικές τεχνικές όπως η λεκτική ανάλυση. Η πιο σηµαντική τεχνική
όµως που χρησιµοποιείται και που αξίζει να αναφέρουµε είναι η ανάκτηση πληροφορίας
ειδικού πεδίου. Η τεχνική αυτή συνδέει απλές λέξεις ή φράσεις µε µια έννοια της
οντολογίας αν εµφανίζεται στο κείµενο τουλάχιστον µία από τις λέξεις της φράσης. Για
παράδειγµα η φράση “Hotel Schwarzer Adler” σχετίζεται µε την έννοια “Hotel”. Αν η
έννοια “Hotel” βρίσκεται στην οντολογία Ο1 και το κείµενο g περιλαµβάνει τη φράση
“Hotel Schwarzer Adler”, τότε η σχέση (g,Hotel) ∈ I1 ισχύει. Επιπρόσθετα η
µεταβατικότητα της σχέσης is_a επεµβαίνει στο “formal context” µε τον εξής τρόπο:
Αν ( g , m ) ∈ I και ( m is_a n) τότε ( g , n ) ∈ I.
∆ηλαδή αν (g, Hotel) ∈ I1 και (Hotel is_a Accommodation) τότε (g, Accommodation)∈I1
που σηµαίνει πως το κείµενο περιγράφει και το στιγµιότυπο της έννοιας
Accommodation.

Στη δεύτερη διαδικασία έχουµε ως είσοδο τα δύο τυπικά σύνολα συµφραζοµένων Κ1 και
Κ2 και επιστρέφεται ένα «περικοµένο πλέγµα εννοιών» (“pruned concept lattice”) Β p(Κ).
Η διαδικασία αυτή λοιπόν περιλαµβάνει τη συγχώνευση των Κ1 και Κ2 σε ένα καινούριο
“formal context” Κ από το οποίο θα περικοπούν όλες εκείνες οι έννοιες που είναι πολύ
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ειδικές σε σχέση µε τις έννοιες των αρχικών οντολογιών. Ο υπολογισµός του “pruned
concept lattice” γίνεται µε τον αλγόριθµο TITANIC ο οποίος υπολογίζει και τα «σύνολα
κλειδιών» (“key sets”) τα οποία δηλώνουν την προέλευση που έχουν τα “formal
contexts” στις αρχικές οντολογίες. Ένα key set Κ είναι η ελάχιστη περιγραφή µια τυπικής
έννοιας (Α,Β) αν και µόνο αν (Κ',Κ'') = (Α, Β) και (Χ',Χ'') ≠ (Α,Β) για κάθε γνήσιο
υποσύνολο Χ του Κ (Χ ⊆ Κ µε Χ ≠ Κ). ∆ηλαδή το Κ παράγει την τυπική έννοια (Α,Β)

Η τρίτη διαδικασία αφορά τη δηµιουργία της καινούριας συγχωνευµένης οντολογίας από
το “ περικοµένο πλέγµα εννοιών ”. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται ανθρώπινη επέµβαση
σε αντίθεση µε τις προηγούµενες διαδικασίες που εκτελούνται αυτόµατα. Ποιες θα είναι
λοιπόν οι έννοιες της συγχωνευµένης οντολογίας; Κάθε «τυπική έννοια» του
περικοµένου πλέγµατος εννοιών αποτελεί και υποψήφια έννοια ή και υποψήφια σχέση
της καινούριας οντολογίας. Η απόφαση αναφορικά µε την τοποθέτηση των «τυπικών
εννοιών» ως οντοτήτων στην καινούρια οντολογία θα ληφθεί βάσει των “key sets” της
καθεµίας. ∆ιακρίνονται τέσσερις πιθανές περιπτώσεις [36].

1. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη όπου η «τυπική έννοια» έχει ένα “key set”
πλήθους 1. Στην περίπτωση αυτή η «τυπική έννοια» στο περικοµένο πλέγµα
εννοιών παρήχθη από µία ακριβώς έννοια που προέρχεται από κάποια από τις δύο
οντολογίες. Έτσι η «τυπική έννοια» µπορεί να συµπεριληφθεί στη συγχωνευµένη
οντολογία άµεσα, χωρίς την παρέµβαση του χρήστη.

2. Η δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη όπου η «τυπική έννοια» στο περικοµένο
πλέγµα εννοιών έχει δύο ή περισσότερα “key sets” πλήθους 1. Αυτό δηλώνει πως
δύο ή περισσότερες έννοιες των αρχικών οντολογιών παράγουν την ίδια «τυπική
έννοια». Συνεπώς οι έννοιες αυτές πρέπει να συγχωνευτούν και ο χρήστης
ερωτάται ποιο όνοµα να κρατήσει η έννοια στην καινούρια οντολογία.

Οι δύο περιπτώσεις που µόλις αναφέραµε αποτελούν τις δύο πιθανές καταστάσεις
στις οποίες µπορεί να βρίσκονται οι τυπικές έννοιες όταν αρχίζουµε τη διαδικασία
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της δηµιουργίας της καινούριας οντολογίας. Στο σηµείο όπου όλες οι «τυπικές
έννοιες» που ανήκουν στις δύο πρώτες περιπτώσεις έχουν συµπεριληφθεί στην
καινούρια οντολογία, προχωράµε µε τη αντιγραφή και των σχέσεων αυτών και οι
ενδεχόµενες αντιφάσεις επιλύονται από τους χρήστες. Μένει όµως ο χειρισµός δύο
ακόµη περιπτώσεων.

3. Η τρίτη περίπτωση αφορά την «τυπική έννοια» του περικοµένου πλέγµατος
εννοιών που δεν έχει κανένα “key set” πλήθους 0 ή 1. Τότε οι «τυπικές έννοιες»
παράγονται από τουλάχιστον δύο έννοιες των αρχικών οντολογιών και αποτελούν
υποψήφιες έννοιες ή σχέσεις της καινούριας οντολογίας. Η απόφαση όµως αν µια
συγκεκριµένη «τυπική έννοια» που ανήκει στην τρίτη περίπτωση θα
συµπεριληφθεί στη νέα οντολογία έγκειται στην κρίση του χρήστη και είναι
απόφαση µοντελοποίησης.

4. Στην τέταρτη περίπτωση ανήκουν οι «τυπικές έννοιες» που έχουν κενό το “key
set” τους. Στην περίπτωση αυτή ανήκει πάντα µία και µοναδική «τυπική έννοια»
η έννοια που βρίσκεται στην κορυφή. Είναι στην κρίση του χρήστη αν επιθυµεί ή
όχι να έχει µια τέτοια έννοια η καινούρια οντολογία.

Οι σχέσεις is_a στην καινούρια οντολογία µπορούν να παραχθούν αυτόµατα από το
“pruned concept lattice” ως εξής: Αν οι έννοιες c1 και c2 προέρχονται από τις «τυπικές
έννοιες» (Α1,Β1) και (Α2,Β2) αντίστοιχα τότε (c1 is_a c2) αν και µόνο αν Β1 ⊇ Β2,
σύµφωνα µε το κριτήριο της FCA για την ύπαρξη υπό-έννοιας.
Προκειµένου η µέθοδος FCA-merge να δουλέψει αποτελεσµατικά χρειάζεται να ισχύουν
ορισµένες προϋποθέσεις [36] αναφορικά µε τα δεδοµένα εισόδου. Κατ’αρχήν τα κείµενα
πρέπει να είναι σχετικά µε κάθε µία από τις οντολογίες. Επίσης τα κείµενα πρέπει να
καλύπτουν όλες τις έννοιες των αρχικών οντολογιών, αλλιώς τις έννοιες των οποίων τα
στιγµιότυπα δε συναντώνται στα κείµενα πρέπει να τα επεξεργαστούν µε το χέρι µετά το
πέρας της µεθόδου. Αν δύο διαφορετικές έννοιες µιας οντολογίας παράξουν την ίδια
τυπική έννοια σύµφωνα µε τη µέθοδο FCA-merge, τότε απαιτείται ο εµπλουτισµός των
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δεδοµένων εισόδου µε περισσότερα κείµενα ώστε αυτά να µπορέσουν να διαχωρίσουν
τις δύο έννοιες.

Ας δούµε στο σηµείο αυτό ένα παράδειγµα συγχώνευσης δύο οντολογιών µε τη µέθοδο
FCA-merge. Έστω ότι έχουµε δύο µικρές οντολογίες O1 και Ο2 σχετικές µε το πεδίο
τουρισµού και 14 κείµενα. Τα “formal contexts” Κ1 και Κ2 είναι τα ακόλουθα [36]:

Εικόνα 4.20: Τα “formal contexts” Κ1 και Κ2

Βλέπουµε πως το κείµενο doc5 περιλαµβάνει στιγµιότυπα των εννοιών “Event”,
“Concert”, και “Root” για την O1 και των εννοιών “Musical” και “Root” για την Ο2. Η
εκτέλεση της δεύτερης διαδικασίας παράγει το “pruned concept lattice” της ακόλουθης
εικόνας [36]:
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Εικόνα 4.21: Το “pruned concept lattice”

Όπως βλέπουµε αποτελείται από έξι «τυπικές έννοιες», µιας που οι άλλες δύο
χαρακτηρίστηκαν ως αρκετά ειδικές συγκρινόµενες µε τις αρχικές οντολογίες. Οι
ιδιότητες που ισχύουν σε αυτό το «τυπικό πλέγµα» συνίστανται από όλες τις ιδιότητες
που ισχύουν σε κάθε «τυπικό πλέγµα» της µεθόδου FCA. Έτσι µια έννοια αποτελεί υπόέννοια αν µπορεί να προσεγγιστεί από ένα µονοπάτι µε κατεύθυνση προς τα κάτω.
Επειδή δεν µας αφορούν τα ίδια τα κείµενα παρατηρούµε ότι στο «τυπικό πλέγµα» της
εικόνας 4.21 εµφανίζονται µόνο οι εντάσεις δηλαδή οι έννοιες των οντολογιών και όχι οι
εκτάσεις, δηλαδή τα κείµενα.

Ας δούµε τώρα σε ποιες περιπτώσεις αναφορικά µε τα “key sets” ανήκουν οι «τυπικές
έννοιες» του πλέγµατος. Στη πρώτη περίπτωση ανήκουν δύο τυπικές έννοιες οι
“Vacation_1” και “Event_1” οι οποίες αυτόµατα µπαίνουν στην καινούρια οντολογία.
Στη δεύτερη περίπτωση τα “key sets” {Concert_1} και {Musical_1} παράγουν την ίδια
τυπική έννοια και συνεπώς πρέπει να συγχωνευτούν. Επιπρόσθετα τα “key sets”
{Hotel_1}, {Hotel_2} και {Accommodation_2} παράγουν επίσης την ίδια τυπική έννοια.
Αυτά τα “key sets” όµως είναι λίγο διαφορετικά από τα πρώτα. Αυτό γιατί τα {Hotel_2}
και {Accommodation_2} ανήκουν στην ίδια οντολογία, την Ο2, και συνεπώς τα κείµενα
δεν παρέχουν αρκετές λεπτοµέρειες έτσι ώστε να διακριθούν οι δύο αυτές έννοιες. Έτσι ή
αποφασίζεται από τον χρήστη να εµπλουτίσει τη µέθοδο µε περισσότερα κείµενα ή
συγχωνεύει τις έννοιες ή τις εισάγει σαν ξεχωριστές στην καινούρια οντολογία. Στην
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τρίτη περίπτωση ανήκουν οι «τυπικές έννοιες» που απεικονίζονται µε τους κόµβους που
βρίσκονται στη µέση. Στην εικόνα 4.21 ο κόµβος αυτός έχει τα “key sets” {Hotel_2,
Event_1},{Hotel_1, Event_1}και{Accomodation_2,Event_1}. Ο χρήστης θα αποφασίσει
αν θα δηµιουργήσει µια νέα έννοια στην καινούρια οντολογία µε το όνοµα “HotelEvent”
ή µια καινούρια σχέση µε πεδίο (Hotel,Event) π.χ. µια σχέση µε όνοµα “organizesEvent”.
Στην τέταρτη περίπτωση είναι εµφανές ότι ανήκει η «τυπική έννοια» µε ετικέτες
“Root_1” και “Root_2”.

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη µέθοδο FCA-merge συνοψίζονται στα ακόλουθα:

•

Αποτελεί µια µέθοδο που ακολουθεί επαγωγική προσέγγιση. Ξεκινάει δηλαδή µε
την επεξεργασία των στιγµιοτύπων.

•

Χρησιµοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και ανάλυσης τυπικής
έννοιας.

4.1.5 Πρόσθετες προσεγγίσεις
4.1.5.1 Το εργαλείο ODEMerge
Ένα εργαλείο που έχει διαφορετική «σκοπιά» από το Prompt και το Chimaera είναι το
ODEMerge [28]. Το εργαλείο αναπτύχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή της Μαδρίτης και η
τελευταία του έκδοση χρονολογείται στο 2003. Το ODEMerge είναι ενσωµατωµένο σε
ένα εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών, το WebODE [41]

και είναι διαθέσιµο στον

Παγκόσµιο Ιστό. Ακολουθεί µια παραγωγική προσέγγιση και είναι στοχευµένο στη
συγχώνευση οντολογιών.

Το ODEMerge δέχεται ως είσοδο δύο οντολογίες, έναν πίνακα µε τις σχέσεις
συνωνυµίας και ένα πίνακα µε τις σχέσεις υπερωνυµίας. Ο πίνακας των συνωνύµων
περιλαµβάνει τις σχέσεις συνωνυµίας που ισχύουν ανάµεσα στους όρους της πρώτης
οντολογίας και τους όρους της δεύτερης. Ο πίνακας των υπερωνύµων από την άλλη
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εµπεριέχει τις σχέσεις υπερωνυµίας που ισχύουν ανάµεσα στους όρους των δύο
οντολογιών. Έχοντας τα δεδοµένα αυτά παράγει µια καινούρια οντολογία που
συγχωνεύει τις δύο αρχικές. Επόµενες εκδόσεις του εργαλείου θα περιλαµβάνουν και
ηλεκτρονικά λεξικά όρων ή και άλλες γλωσσικές πηγές.

Το εργαλείο ODEMerge υλοποιεί την µεθοδολογία METHONTOLOGY [6] για να
συγχωνεύσει οντολογίες. Τα βήµατα της µεθοδολογίας αυτής είναι τα εξής:

1. Μετάφραση των οντολογιών που θα συγχωνευτούν, δηλαδή µετατροπή σε έναν
κοινό µορφότυπο.
2. Αξιολόγηση των οντολογιών: το βήµα αυτό περιλαµβάνει τη δηµιουργία δύο
πινάκων, τον πίνακα των συνωνύµων και τον πίνακα των υπερωνύµων.
3. Συγχώνευση των οντολογιών: στο βήµα αυτό ο χρήστης δε συµµετέχει. Ωστόσο
η αυτοµατοποίηση του εργαλείου στο βήµα αυτό δεν ισχύει για µεγάλες
(heavyweight) οντολογίες.
4. Αξιολόγηση της συγχωνευµένης οντολογίας η οποία συνίσταται σε έλεγχο
συνέπειας.
5. Μετασχηµατισµός του µορφότυπου της καινούριας οντολογίας σε αυτό που
απαιτεί η εφαρµογή στην οποία θα χρησιµοποιηθεί.

Η µεθοδολογία METHONTOLOGY [6] παρουσιάζει µε µεγάλη λεπτοµέρεια, εκτός από
τη διαδοχή των βηµάτων που µόλις περιγράψαµε, ποιος πρέπει να εκτελέσει τα βήµατα
αυτά, πώς πρέπει να τα εκτελέσει και τι έξοδο παράγει κάθε βήµα. Το περιβάλλον
WebODE υποστηρίζει την εκτέλεση των βηµάτων 1, 2, 4 και 5 και το ODEMerge
εκτελεί το βήµα 3. Συγκεκριµένα το ODEMerge συγχωνεύει τις ταξινοµίες των εννοιών,
τις ιδιότητες καθώς και τις σχέσεις των οντολογιών.

Τέλος τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το ODEMerge είναι τα ακόλουθα:

•

Μπορεί να συγχωνεύει οντολογίες από ποικίλες γλώσσες παράστασης
οντολογιών.
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•

Αποτελεί ένα εύκολα επεκτάσιµο εργαλείο που µπορεί να συµπεριλάβει στο
µέλλον νέους κανόνες συγχώνευσης οντολογιών.

•

Η συµµετοχή του χρήστη στη διαδικασία δεν απαιτείται στο βήµα 3 της
µεθοδολογίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο µιας που ο χρήστης δε
χρειάζεται να είναι ειδικός σε θέµατα επεξεργασίας των οντολογιών που αφορούν
τη συγχώνευση. Ωστόσο αν η διαδικασία της συγχώνευσης αποτύχει ή η
καινούρια οντολογία παρουσιάζει ασυνέπειες ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να
τη διορθώσει.

4.1.5.2 Μέθοδος συγχώνευσης µε την οριζόντια και την κάθετη προσέγγιση
Μια διαφορετική µέθοδος ανέπτυξαν οι Cho, H.Kim και P.Kim στο Πανεπιστήµιο
Chosun της Ν.Κορέας και χωρίζεται σε δύο προσεγγίσεις, την οριζόντια και την κάθετη
[4]. Η οριζόντια αφορά την εύρεση αντιστοιχίσεων ανάµεσα σε έννοιες στο ίδιο επίπεδο.

Η κάθετη προσέγγιση αφορά την εύρεση οµοιότητας εννοιών που ανήκουν σε
διαφορετικό επίπεδο. Ας τις δούµε όµως πιο αναλυτικά.

Στην οριζόντια προσέγγιση η συγχώνευση δύο εννοιών, έστω C 1 και C2 των οντολογιών
Ο1 και Ο2 πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στην ακόλουθη εικόνα [4] δίνεται η
περίπτωση αυτή όπου η διακεκκοµένη γραµµή µε το όνοµα “merging” δείχνει τους δύο
κόµβους που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και πρέπει να συγχωνευθούν:

Εικόνα 4.22: Η οριζόντια προσέγγιση
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Το πρόβληµα της συγχώνευσης οντολογιών λύνεται µε τη βοήθεια του WordNet. Κάθε
έννοια (concept) της οντολογίας αντιστοιχεί σε µία έννοια (sense) στο WordNet. Στη
συνέχεια εφαρµόζονται στο σύνολο συνωνύµων (synset) του WordNet ορισµένες σχέσεις
οµοιότητας οι οποίες και θα υποδείξουν αν οι έννοιες πρέπει να συγχωνευθούν ή να
δηµιουργηθεί σχέση υπαλληλίας µεταξύ τους . Οι σχέσεις αυτές καθορίζονται από τις
ακόλουθες τέσσερις στάθµες οµοιότητας [4] :
•

Ανοµοιότητα (disjoint): Αποτελεί το χαµηλότερο επίπεδο οµοιότητας. ∆ύο
έννοιες είναι ανόµοιες αν η τοµή των ορισµών του συνόλου των συνωνύµων (που
θα δοθούν από το WordNet) είναι ψευδής. ∆ηλαδή ισχύει:
S[p ci] ∧ S[q cj] ≡ False, όπου S αποτελεί το σύνολο συνωνύµων της έννοιας Ci
και p,q οι δύο οντολογίες.

•

Ειδίκευση: Αν οι ορισµοί από το σύνολο συνωνύµων της Ci ειδικεύουν τους
ορισµούς του συνόλου συνωνύµων της C j, τότε η Ci ειδικεύει τη Cj. ∆ηλαδή
ισχύει: S[p ci] ∧ S[q cj] ≡ S[p ci] ⇒ ci ≤ cj .

•

Επικάλυψη: Αν η τοµή δύο συνόλων συνωνύµων αποδειχτεί ότι αντιστοιχεί σε
µια άλλη έννοια (π.χ. ck) τότε υπάρχει επικάλυψη. ∆ηλαδή ισχύει:
S[p ci] ∧ S[q cj] ≡ S[ck]

•

Οµοιότητα: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο οµοιότητας. Αν δύο έννοιες είναι
όµοιες τότε η µία ειδικεύει την άλλη. ∆ηλαδή ισχύει:
S[p ci] ∧ S[q cj] ⇒ ci = cj .

Η κάθετη προσέγγιση ακολουθείται όταν δεν µπορεί να εφαρµοστεί η οριζόντια. Η
περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα [4]:

Εικόνα 4.23: Η κάθετη προσέγγιση
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Στην περίπτωση της κάθετης προσέγγισης έχει βρεθεί η οµοιότητα των C1 και C1’, C2
και C 2’ µε την οριζόντια προσέγγιση και πρέπει να βρεθεί η θέση της Ct στην ιεραρχία
της καινούριας οντολογίας. Έτσι εφαρµόζεται µια µετρική οµοιότητας ανάµεσα στην Ct
και τις C1 µέχρι την C4. Η µετρική αυτή σχετίζεται µε το περιεχόµενο πληροφορίας µιας
έννοιας το οποίο ορίζεται ως H(c) = -logP(c), όπου P(c) η πιθανότητα να συναντήσουµε
ένα στιγµιότυπο της έννοιας c. Όσο αυξάνει η πιθανότητα αυτή τόσο µειώνεται η
πληροφορία. Συνεπώς ένας κόµβος που βρίσκεται στην κορυφή έχει P(c)=1 και H(c)=0.
Η µετρική οµοιότητας που προτάθηκε είναι του Resnik και είναι η εξής [29]:
sim(c1,c2)=max c∈ S(c1,c2) [-logP(c)], όπου το S(c1,c2) αποτελεί το σύνολο των εννοιών στις
οποίες υπάγονται οι έννοιες c1 και c2. Για παράδειγµα για να βρεθεί η οµοιότητα µεταξύ
του «αυτοκινήτου» και του «ποδήλατου» στο παρακάτω σχήµα [4] πρέπει να βρεθεί το
H(c) µε c= όχηµα (vehicle) µιας και σε αυτό υπάγονται οι δύο έννοιες.

Εικόνα 4.24: Παράδειγµα υπολογισµού περιεχοµένου πληροφορίας.

Αντίθετα η οµοιότητα ανάµεσα στο «αυτοκίνητο» και το «πιρούνι» είναι µικρότερη µιας
που sim(car,fork)=H(artifact). Συνεπώς υπολογίζουµε στη συγχωνευµένη οντολογία την
οµοιότητα που έχει η Ct µε τη C1, τη C2, τη C3 και τη C4. Αν βρεθεί ότι η Ct είναι
περισσότερο όµοια µε τη C1 τότε η καινούρια οντολογία θα είναι της µορφής [4]
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Εικόνα 4.25: Η καινούρια οντολογία µετά την εφαρµογή της κάθετης προσέγγισης

Η µέθοδος που περιγράψαµε στοχεύει να συγχωνεύσει µε αποτελεσµατικό τρόπο
οντολογίες που έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς ερευνητές και έτσι απεικονίζουν µε
το δικό τους τρόπο ένα συγκεκριµένο πεδίο. Προς αυτόν τον σκοπό ακολουθεί δύο
προσεγγίσεις, την οριζόντια και την κάθετη. Η οριζόντια ακολουθείται για έννοιες που
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η συγχώνευση γίνεται µε τη βοήθεια του WordNet και
των τεσσάρων σταθµών οµοιότητας. Η κάθετη προσέγγιση υιοθετείται για έννοιες που
βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο και η συγχώνευση τους επιτυγχάνεται µε την
εφαρµογή της µετρικής του Resnik [29].

4.2 Συγκριτική παρουσίαση συστηµάτων

Στην ενότητα αυτή θα διακρίνουµε [2,5,9,18,21] τα συστήµατα και τις µεθόδους που
παρουσιάσαµε ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν το πρόβληµα της συγχώνευσης των
οντολογιών. Η σύγκριση των συστηµάτων θα δίνεται και µέσω πινάκων διευκολύνοντας
έτσι τον αναγνώστη.

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει δεν υπάρχει ένα ιδανικό σύστηµα ή ένας ιδανικός
αλγόριθµος µιας που η καθεµία προσέγγιση εστιάζει σε συγκεκριµένα ζητήµατα και ο
χρήστης µπορεί να επιλέξει την προσέγγιση εκείνη που του ταιριάζει και που ικανοποιεί
τις ανάγκες του. Η mediated αντιστοίχιση απαιτεί µια οντολογία αναφοράς η οποία θα
διατηρεί τα αξιώµατα των πηγαίων οντολογιών. Η εύρεση ή η δηµιουργία όµως µιας
τέτοιας οντολογίας κρίνεται δύσκολη ιδιαίτερα στο Σηµασιολογικό Ιστό. Από την άλλη
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στην point-to-point αντιστοίχιση µπορεί να χαθεί η πολύτιµη πληροφορία που µια
οντολογία αναφοράς θα έδινε σχετικά µε τις σηµασιολογικές σχέσεις που ισχύουν µεταξύ
των εννοιών. Η HCONE-merge θεωρεί ότι υπάρχει µια ενδιάµεση κρυµµένη οντολογία
αναφοράς η οποία δηµιουργείται µε τη βοήθεια των εννοιών του WordNet. Η HCONEmerge όµως δε θα είναι αποτελεσµατική στη συγχώνευση οντολογιών πολύ ειδικών
πεδίων. Αυτό γιατί οι όροι που είναι εξαιρετικά τεχνικοί δεν έχουν είσοδο στο WordNet.

Σε ό,τι αφορά την επαγωγική και την παραγωγική προσέγγιση, η επαγωγική σίγουρα
υπερτερεί διότι τα στιγµιότυπα των οντολογιών παρέχουν καλύτερη πληροφορία
αναφορικά µε την επιδιωκόµενη ερµηνεία που θέλουν να δώσουν οι έννοιες δίνοντας
έτσι ακριβέστερη αντιστοίχιση. Ωστόσο η εφαρµογή της επαγωγικής προσέγγισης
απαιτεί να υπάρχει γνώση για τα στιγµιότυπα και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.
Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση είναι ότι ως τώρα δεν έχει υπάρξει ένα πλήρες
αυτοµατοποιηµένο εργαλείο. Αυτό που θεωρείται ορθό µάλιστα χωρίς να έχει αποδειχτεί
είναι ότι δε θα µπορέσει να υπάρξει ένα εργαλείο που δε θα χρειάζεται στο ελάχιστο τη
συµµετοχή του χρήστη στη διαδικασία της συγχώνευσης των οντολογιών. Το ερώτηµα
λοιπόν που τίθεται είναι σε ποια φάση της διαδικασίας της συγχώνευσης είναι
αποτελεσµατικότερο να επεµβαίνει ο χρήστης. Εκτός από την HCONE και το
ODEMerge οι υπόλοιπες προσεγγίσεις τοποθετούν τον χρήστη κατά τη διάρκεια ή και
µετά την αντιστοίχιση των εννοιών, ζητώντας από αυτόν να αποφασίσει αναφορικά µε
στρατηγικές συγχώνευσης ή να κατευθύνει τη διαδικασία σε περίπτωση που επέλθουν
αντιφάσεις. Οι HCONE όµως και ODEMerge τοποθετούν τη συµµετοχή του χρήστη στα
πρώτα στάδια της διαδικασίας της συγχώνευσης µε στόχο την αυτοµατοποίησης της
καθεαυτής διαδικασίας της συγχώνευσης και τη δηµιουργία µιας ορθής καινούριας
οντολογίας, αν ο χρήστης είχε συλλάβει τις επιδιωκόµενες ερµηνείες των εννοιών.

Σε ό,τι αφορά τη στήλη “Kind of knowledge used” και µε βάση την κατηγοριοποίηση
των µεθόδων εναρµόνισης του Euzenat [9] ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει ποιες
κατηγορίες µεθόδων εµπεριέχονται στα συστήµατα.
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Πίνακας 4.3: Κατηγοριοποίηση συστηµάτων βάσει µεθόδων αντιστοίχισης που χρησιµοποιούν.

Όπου Τ=Terminological, TS=String-based, TL=Language-based, I=Internal Structure,
S=Structure, E=Extensional, M=Model-based (Semantics) και U=User involvement.

Ο Castano [2] παραθέτει τη δική του σύγκριση των συστηµάτων βασισµένος σε τρία
κριτήρια. Το πρώτο αφορά την παράσταση των οντολογιών που υιοθετεί κάθε εργαλείο,
το δεύτερο τη σηµασιολογική πολυπλοκότητα που υποστηρίζει η διαδικασία της
αντιστοίχισης κάθε εργαλείου και το τρίτο κριτήριο αφορά το µηχανισµό που υιοθετεί
κάθε εργαλείο για να συνθέσει τις διαφορετικές µετρικές οµοιότητας.

Για το πρώτο κριτήριο δίνεται ο ακόλουθος πίνακας [2]:

Tool

Ontology Language

Internal Representation

Prompt

OWL Lite

Frame-based

OWL DL

Graph-based

OWL Full
FCA-Merge

No specific

Frame-logic (frame-based)

HCONE

OWL DL

DL-based

Πίνακας 4.4: Κατηγοριοποίηση συστηµάτων βάσει µορφότυπου αναπαράστασης των
οντολογιών.

Για το δεύτερο κριτήριο ο ακόλουθος πίνακας [2] διακρίνει τα συστήµατα µε βάση τα
στοιχεία των οντολογιών και διάφορα χαρακτηριστικά που αφορούν την διαδικασία της
αντιστοίχισης των οντολογιών.
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Tool

Ontology

Type of

External

Contextual

Elements

Matching

Directory

Features

Prompt

FCA-Merge

Property domain
Concepts

Syntactic

Property range

Properties

(string-

Kind-of

Instances

matching)

Concepts

Language-

Instances

based

-

(lemmatization,
tokenization,

relations

Concept
-

Instances

compound
terms)

HCONE

Property domain
Concepts

Language-

Properties

based

WordNet

Property range

Πίνακας 4.5: Κατηγοριοποίηση συστηµάτων βάσει της διαδικασίας αντιστοίχισης.

Όπου οι σχέσεις “kind-of” στην τελευταία στήλη αντιστοιχούν στις σχέσεις is-a.

Στο τρίτο κριτήριο αντιστοιχεί ο ακόλουθος πίνακας [2] ο οποίος παρουσιάζει τη
στρατηγική του κάθε εργαλείου, την τεχνική που χρησιµοποιείται για να συνδυαστούν οι
διαφορετικές µετρικές οµοιότητας και τέλος το µηχανισµό µε τον οποίο απορρίπτονται
τα αποτελέσµατα που δε συνεισφέρουν στον καθορισµό των αντιστοιχίσεων των
εννοιών:
Tool

Strategy

Composition

Prompt

Linguistic-based

Cumulative

Heuristic-based

approach
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FCA-Merge

Linguistic-based
Heuristic-based

HCONE

Process iteration

-

Values composition

-

Linguistic-based
Reasoning-based

Πίνακας 4.6: Κατηγοριοποίηση συστηµάτων βάσει στρατηγικής.

Η στρατηγική που είναι “Linguistic-based” δηλώνει πως η στρατηγική είναι βασισµένη
στην ανάλυση των όρων και πως η ενδεχόµενη αντιστοίχιση σηµαίνει οµοιότητα στα
ονόµατα των εννοιών ή των ιδιοτήτων. Η στρατηγική που δηλώνεται ως “Heuristicbased” σηµαίνει πως το εργαλείο έχει υιοθετήσει ευριστικές µετρικές οµοιότητας που
αφορούν τη δοµή των οντολογιών. Τέλος στη “Reasoning-based” στρατηγική
υιοθετούνται τεχνικές συλλογισµού και η ενδεχόµενη αντιστοίχιση δηλώνει την ύπαρξη
σηµασιολογικής σχέσης µεταξύ των δύο εννοιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύνθεση των
µετρικών το Prompt αθροίζει τα αποτελέσµατα που παίρνει σε κάθε βήµα της
διαδικασίας µε αυτά της προηγούµενης. Η µέθοδος FCA-Merge ακολουθεί τη
στρατηγική της «επανάληψης της διαδικασίας» σύµφωνα µε την οποία βελτιώνει µε µια
µετρική τα αποτελέσµατα κάθε φορά που επαναλαµβάνει τη διαδικασία. Τέλος το
HCONE συνθέτει τις τιµές των µετρικών. Για το τρίτο και τελευταίο κριτήριο γίνεται
λόγος µόνο στο εγχειρίδιο εκµάθησης (tutorial) του Prompt, σύµφωνα µε το οποίο
επιλέγεται η καλύτερη τιµή οµοιότητας ως το αποτέλεσµα της διαδικασίας του
ταιριάσµατος.

Θα κλείσουµε την ενότητα αυτή εστιάζοντας την προσοχή µας στα δύο πιο ευρέως
διαδεδοµένα συστήµατα, το Prompt και τo Chimaera. ∆εν είναι τυχαίο που τα δύο αυτά
εργαλεία έχουν χαρακτηριστεί στη βιβλιογραφία ως παρόµοια για την εφαρµογή της
διαδικασίας της συγχώνευσης. Όµως έχουν ορισµένες διαφορές που διακρίνουν τα δύο
συστήµατα.
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Πρώτα απ’όλα οι µετρικές στις οποίες βασίζονται για να ανακαλύψουν µια αντιστοίχιση
ανάµεσα στις έννοιες είναι λεξικογραφικές. Η διαφορά έγκειται στο ότι στο Prompt οι
µετρικές είναι αυστηρές ενώ στο Chimaera µε τη δυνατότητα µεταβολής της τιµής vigor
ο χρήστης µπορεί να ελέγξει το πόσο χαλαρή ή περιορισµένή θα είναι η εφαρµογή των
µετρικών αυτών. Επιπρόσθετα, στο Chimaera οι τεχνικές για την ανακάλυψη οµοιότητας
οντοτήτων είναι περισσότερο εµπλουτισµένες από αυτές του Prompt (βλέπε prefixes και
suffixes). Σε ό,τι αφορά όµως τις ιδιότητες, το Chimaera απλά σου επιτρέπει να τις
εξετάσεις και να αποφασίσεις αν κάποιες πρέπει να συγχωνευθούν. Αυτό σηµαίνει πως
δε σε κατευθύνει αυτόµατα σε σηµεία όπου οι ιδιότητες µοιράζονται το ίδιο όνοµα. Μια
οµοιότητα τώρα των δύο εργαλείων είναι ότι κρατάνε τις σχέσεις στις οποίες συµµετέχει
κάθε οντότητα που συγχωνεύει άλλες. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της συνέπειας της
καινούριας οντολογίας, το Chimaera παρέχει µια πλειάδα διαγνωστικών ελέγχων σε
αντίθεση µε το Prompt, που προσανατολίζεται σε τρεις λειτουργίες, στην αντίφαση
ονοµάτων (name conflict), σε εκκρεµείς αναφορές (dangling references) και σε
ασυνέπειες ή πλεονασµούς στην ιεραρχία των οντοτήτων. Το πιο σηµαντικό όµως
χαρακτηριστικό που διακρίνει τα δύο αυτά συστήµατα είναι η φιλοσοφία τους ως προς
την προώθηση της εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για τη συγχώνευση δύο
οντολογιών. Το Prompt κάθε στιγµή προτείνει ρητά την ενέργεια που πρέπει να
ακολουθήσει ο χρήστης. Το Chimaera από την άλλη οδηγεί το χρήστη σε εκείνα τα
τµήµατα της οντολογίας που το εργαλείο θεωρεί ότι πρέπει να λάβουν επεξεργασία. Ποια
ενέργεια όµως θα εκτελεστεί σε αυτά τα τµήµατα της οντολογίας, το Chimaera αφήνει το
χρήστη να αποφασίσει επιλέγοντας από µια λίστα ενεργειών.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε και µια αξιολόγηση των Chimaera και Prompt
που διεξήχθη από τους P.Lambrix και A.Edberg [21]. Οι ερευνητές αυτοί πήραν
επικαλυπτόµενα τµήµατα από δύο οντολογίες και αξιολόγησαν τη διαδικασία της
συγχώνευσής τους µε τα δύο εργαλεία. Τα συµπεράσµατα προήλθαν από τη
βαθµολόγηση ορισµένων κριτηρίων που έδωσαν οι ερευνητές στους χρήστες που
δοκίµασαν να συγχωνεύσουν τις οντολογίες µε τα δύο εργαλεία. Οι οντολογίες ήταν από
το project Gene Ontology Consortium και η δεύτερη από το project Signal-Ontology. Η
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αξιολόγηση των δύο εργαλείων και η βαθµολόγηση των χρηστών µπορεί να µελετηθεί
από τον αναγνώστη στο [21].

Τα συµπεράσµατα των ερευνητών αναφορικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσαν
ήταν τα εξής:
•

Relevance: οι χρήστες προτίµησαν το Prompt από το Chimaera για τη διαδικασία
της συγχώνευσης διότι για ορισµένες λειτουργίες του το Chimaera καθυστερούσε
στην εκτέλεση αυτών (on-line εργαλείο)

•

Efficiency: Συνολικά βαθµολογήθηκε καλύτερο το Prompt και ως προς αυτό το
κριτήριο. Οι χρήστες θεώρησαν καλύτερη την εµφάνιση των οντολογιών προς
αυτούς µε τη χρήση των διαφορετικών χρωµάτων. Επίσης η επιλογή των
ενεργειών εκτέλεσης ήταν περισσότερο εύκολη στο Prompt. Ωστόσο η εκτέλεση
της αντιγραφής όλων εκείνων των οντοτήτων που δε συγχωνεύτηκαν θεωρήθηκε
ως δυσχρηστία του συστήµατος.

•

Attitude: Η χρήση του Prompt χαρακτηρίστηκε πιο «διασκεδαστική» από του
Chimaera, µιας που η γραφική διεπαφή του δεύτερου χαρακτηρίστηκε βαρετή.
Επίσης

τα

ονόµατα

των

ενεργειών

στο

Prompt

θεωρήθηκαν

πιο

αντιπροσωπευτικά των λειτουργιών που δήλωναν απ’ότι τα ονόµατα των
ενεργειών στο Chimaera.
•

Learnability: Η δυνατότητα εκµάθησης της διαδικασίας της συγχώνευσης
χαρακτηρίστηκε το ίδιο δύσκολη και για τα δύο συστήµατα. Ωστόσο η βοήθεια
που παρείχε το Chimaera ήταν καλύτερη από αυτή του Prompt.

Συνοψίζοντας, η γραφική διεπαφή του Prompt θεωρήθηκε καλύτερη από αυτή του
Chimaera µιας που προσέφερε καλύτερη επισκόπηση των οντολογιών καθώς και ήταν
ευκολότερο να εργαστείς µε το σύστηµα αυτό. Το Chimaera από την άλλη παρείχε
περισσότερη λειτουργικότητα και καλύτερη βοήθεια στο χρήστη. Αναµφισβήτητα όµως
η ποιότητα των υποδείξεων των δύο εργαλείων µπορεί και πρέπει να βελτιωθεί.
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Κεφάλαιο 5 ο
Αλγοριθµική προσέγγιση
5.1 Εισαγωγή
Η εναρµόνιση των οντολογιών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία. Σκοπός ενός
συστήµατος που εναρµονίζει οντολογίες θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ή η σε µεγάλο βαθµό υποβοήθηση του χρήστη στην
εκτέλεσή της. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι ανάγκη τα συστήµατα να
συνδυάζουν διάφορες µεθόδους και να παράγουν έτσι αποτελεσµατικά αντιστοιχίσεις
εννοιών. Είναι προφανές πως µόνο οι σωστές αντιστοιχίσεις δεν αρκούν σε µια
διαδικασία συγχώνευσης οντολογιών. Πρέπει να διατηρηθούν και οι σχέσεις γενίκευσης
που ισχύουν στις οντολογίες. Επιπρόσθετα απαιτείται να αντιγραφούν στα σωστά
τµήµατα της καινούριας οντολογίας όλες εκείνες οι οντότητες που δεν συγχωνεύτηκαν.
Τέλος η καινούρια οντολογία πρέπει να είναι συνεπής.

Ένα εργαλείο αρχίζοντας την εκτέλεση της συγχώνευσης δύο οντολογιών, µπορεί να
συγκρίνει τα ονόµατα των οντοτήτων. Με τον τρόπο αυτό ξεκινά και το Prompt όπως και
το Chimaera τη συγχώνευση. Η εφαρµογή των ονοµατολογικών µεθόδων, λόγω της
απλότητάς τους, ενδείκνυνται για την αρχή της εκτέλεσης της διαδικασίας µιας και
µπορεί εύκολα να δώσει µια κατεύθυνση και στο χρήστη και στο εργαλείο για τη
συνέχιση της διαδικασίας. Θεµιτό θα ήταν να χρησιµοποιηθούν περισσότερες λεκτικές
µέθοδοι προκειµένου η προτεινόµενη αντιστοίχιση οντοτήτων να έχει υψηλό βαθµό
εµπιστοσύνης.

Το δεύτερο βήµα για ένα εργαλείο θα µπορούσε να ήταν η ενίσχυση της εµπιστοσύνης
των αντιστοιχίσεων που βρέθηκαν µε τη χρήση εξωτερικών πηγών πληροφορίας όπως
είναι τα λεξικά και οι θησαυροί όρων. Ένα σηµαντικό πρόβληµα στη διαδικασία της
αντιστοίχισης των οντοτήτων αποτελεί η ύπαρξη της συνωνυµίας και της πολυσηµίας
που εµφανίζονται εξαιτίας της διαφορετικής µοντελοποίησης των οντολογιών.

Ένα
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εργαλείο θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί ένα λεξικό όρων προκειµένου να λύσει αυτά τα
δύο προβλήµατα Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η εµπιστοσύνη ότι αυτή η αντιστοίχιση
θα «πλησιάζει» και τη σηµασιολογία των δύο οντοτήτων.

Οι ενέργειες που περιγράφηκαν θα ήταν θεµιτό να λαµβάνουν και την επιβεβαίωση του
χρήστη µε όσο το δυνατόν όµως µικρότερη παρέµβαση αυτού. Η συγχώνευση δύο
εννοιών θα πρέπει να συνεπάγεται και την αυτόµατη αντιγραφή όλων των ιδιοτήτων και
των στιγµιοτύπων τους καθώς και των σχέσεων στις οποίες µετέχουν. Το Prompt και το
Chimaera περιλαµβάνουν τη λειτουργία αυτή. ∆εν περιλαµβάνουν όµως και την
αντιγραφή των οντοτήτων εκείνων που δε συγχωνεύτηκαν. Η συµµετοχή του χρήστη στη
διαδικασία αυτή κρίνεται κουραστική.

Η διασφάλιση της συνέπειας της καινούριας οντολογίας είναι σηµαντική µιας που η
ύπαρξή της προορίζεται για χρήση από κάποια εφαρµογή. Μια ασυνέπεια που
εµφανίζεται είναι αυτή της ύπαρξης πολλαπλών µονοπατιών υπαλληλίας από µία
οντότητα σε µία άλλη σε ιεραρχίες που αναµένονται να έχουν δοµή δέντρου.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίλυση του θέµατος της συνωνυµίας και της
πολυσηµίας όταν αντιστοιχίζονται δύο οντότητες. Επιπρόσθετα ο έλεγχος των ιδιοτήτων
δύο εννοιών προκειµένου να αποφανθούµε αν αυτές οι έννοιες πρέπει να εναρµονιστούν,
διότι ακόµη και αν λεκτικά οµοιάζουν, η ύπαρξη διαφορετικών ιδιοτήτων µαρτυρεί τη
σηµασιολογική τους απόσταση. Ακόµη µία περίπτωση επίλυσης προβλήµατος είναι αυτή
που προέρχεται από τη διαφορετική µοντελοποίηση των οντολογιών. Πιο συγκεκριµένα
σχετίζεται µε την ύπαρξη δύο διαφορετικού τύπου οντοτήτων µε το ίδιο όµως όνοµα. Το
πρόβληµα αυτό σχολιάστηκε και στο [25] από όπου και δίνουµε την ακόλουθη εικόνα η
οποία παρουσιάζει µε ένα παράδειγµα το πρόβληµα αυτό.
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Εικόνα 5.1: Περίπτωση διαφοροποίησης στη µοντελοποίηση εννοιών

Παρατηρούµε πως στα αριστερά η έννοια της «κράτησης εισιτηρίου» µοντελοποιήθηκε
ως τάξη µε δύο ιδιότητες, η µία τύπου Boolean που δηλώνει πως οφείλεται στον πελάτη
ένα δώρο αν η τιµή της άλλης µεταβλητής είναι αληθής. Αν δηλαδή η κράτηση αυτή
γίνεται συχνά. Στα δεξιά της εικόνας 5.1 παρατηρούµε πως οι ιδιότητες που µόλις
περιγράψαµε αποτελούν υποτάξεις της έννοιας «κράτηση εισιτηρίου». Γίνεται σαφές πως
οι αντιστοιχίσεις εννοιών πρέπει να περιλαµβάνουν και έλεγχο ανάµεσα σε διαφορετικού
τύπου οντότητες. Η τελική παρουσία της έννοιας στην καινούρια οντολογία θα µπορούσε
να αποτελεί ζήτηµα επίλυσης από τον χρήστη.
Εδώ προτείνουµε έναν αλγόριθµο για την επίλυση του προβλήµατος της εµφάνισης
πολλαπλών µονοπατιών υπαλληλίας στην καινούρια οντολογία µε τη βοήθεια µετρικών.
Ο αλγόριθµος εφαρµόζεται πάνω σε αρχεία Protégé και έχει σκοπό να εµπλουτίσει τη
διαδικασία της συγχώνευσης που εφαρµόζει το Prompt. Αν και το Prompt εντοπίζει την
ύπαρξη πολλαπλών µονοπατιών υπαλληλίας εντούτοις παρουσιάζονται σφάλµατα στη
διευθέτηση του. Συγκεκριµένα το Prompt προτείνει την αφαίρεση τάξης. ∆ηλαδή αν
παρουσιαστεί η παρακάτω εικόνα (οι κύκλοι αντιστοιχούν στις έννοιες – τάξεις και οι
γραµµές στη σχέση isa) όπου οι οντότητες Α,Ε είναι προϊόντα συγχώνευσης, οι Β,Γ
προέρχονται από τη µία αρχική οντολογία και η ∆ από τη δεύτερη,
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A

Β

∆

Γ

E

Εικόνα 5.2: Παράδειγµα συγχωνευµένης οντολογίας

το Prompt προτείνει την αφαίρεση της Γ ή της ∆ από υπερτάξη της Ε, µε αδιευκρίνιστο
ποια από τις δύο θα προτείνει κάθε φορά. Επίσης υπάρχει περίπτωση να προτείνει στο
χρήστη την αφαίρεση της Β (ή της Α) από υπερτάξη της Ε, ενέργεια που δεν έχει
αποτέλεσµα, αφού και αν επιλεγεί η εκτέλεση της πράξης αυτής από τον χρήστη, το
πρόβληµα δε θα λυθεί µιας και η Γ που αποτελεί υπερτάξη της Ε συνεχίζει να έχει
πρόγονο την Β (και την Α).

5.2 Προτεινόµενος Αλγόριθµος
Όταν έχουµε δύο οντολογίες σε µορφή δέντρου και επιθυµούµε να τις συγχωνεύσουµε σε
µία, υπάρχει πιθανότητα στην καινούρια οντολογία να εµφανιστούν πολλαπλά µονοπάτια
υπαλληλίας από µία οντότητα σε µία άλλη. Έστω για παράδειγµα οι ακόλουθες δύο
οντολογίες, η Ο1 µε έννοιες τις Α, Β και Ε και η Ο2 µε έννοιες τις Α, Γ, ∆ και Ε.
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A

A

B

Γ

Ε

∆

Ε
Εικόνα 5.3: Οι οντολογίες Ο1 και Ο2 .

Θεωρώντας ότι οι έννοιες Α, Ε είναι όµοιες η καινούρια οντολογία Ο που συγχωνεύει τις
Ο1 και Ο2 θα έχει την ακόλουθη µορφή:
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A

Γ
B

∆

Ε
Εικόνα 5.4: Η καινούρια οντολογία Ο.

Οι έννοιες Α και Ε αποτελούν προϊόντα συγχώνευσης ενώ οι έννοιες Β, Γ και ∆
αντιγράφονται στην καινούρια οντολογία.

Η διασφάλιση της συνέπειας της καινούριας οντολογίας είναι απαραίτητη στη
συγχώνευση δύο οντολογιών. Στην περίπτωση που περιγράφουµε, τα πολλαπλά
µονοπάτια υπαλληλίας από την Ε στην Α αποτελούν ασυνέπεια µιας και η ιεραρχία της
καινούριας οντολογίας αναµένουµε να έχει µορφή δέντρου. Οι έννοιες Β, Γ και ∆
ανήκουν στην ίδια τάξη πραγµάτων και συνεπώς επιθυµούµε να δείξουµε την
κατηγοριοποίηση των εννοιών αυτών.

Σκοπός λοιπόν του αλγορίθµου που προτείνουµε είναι η επίλυση της ασυνέπειας αυτής
για τις περιπτώσεις που εµφανίζονται διπλά µονοπάτια υπαλληλίας. Η λύση που
προτείνουµε αφορά την εύρεση της σηµασιολογικής οµοιότητας ανάµεσα σε όλες τις
έννοιες που µετέχουν στα διπλά µονοπάτια µε σκοπό οι έννοιες αυτές να τοποθετηθούν
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στην καινούρια ιεραρχία σε ένα µονοπάτι και να έχουν ως άµεσες υπερκείµενες τις
έννοιες που είναι πιο «κοντά» σηµασιολογικά σε αυτές. Έτσι αν στο παράδειγµά µας
βρεθεί ότι η έννοια Γ είναι πιο «κοντά» σηµασιολογικά µε την έννοια Α απ’ότι η Β µε
την Α και αν βρεθεί επίσης ότι η Β είναι πιο «κοντά» σηµασιολογικά µε τη Γ απ’ότι µε
τη ∆ τότε η οντολογία Ο θα έχει την ακόλουθη µορφή:

Εικόνα 5.5: Η οντολογία Ο χωρίς διπλά µονοπάτια υπαλληλίας.
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Για να βρεθεί η σηµασιολογική οµοιότητα ανάµεσα στις έννοιες αξιοποιούνται
λεξικογραφικές µετρικές [2,9] καθώς και µετρικές από το µοντέλο αναλογικής
οµοιότητας των Σπανουδάκη και Κωνσταντόπουλου[34].

Είσοδος του αλγορίθµου αποτελεί ένα αρχείο Protégé στο οποίο δηλώνεται µια
οντολογία που είναι προϊόν συγχώνευσης δύο οντολογιών. Ο αλγόριθµος διαβάζει το
αρχείο αυτό και ερευνά την ύπαρξη πολλαπλής κληρονοµικότητας. Αν υπάρχει, τότε
ερευνά την περίπτωση εµφάνισης διπλού µονοπατιού υπαλληλίας από µία έννοια σε µία
άλλη. Σε περίπτωση ύπαρξης διπλού µονοπατιού υπαλληλίας βρίσκει τη σηµασιολογική
οµοιότητα µεταξύ όλων των εννοιών που συµµετέχουν στα δύο µονοπάτια. Ως έξοδο ο
αλγόριθµος δίνει την προτεινόµενη ιεραρχία για το συγκεκριµένο τµήµα της οντολογίας.
Ακολούθως δίνεται ο αλγόριθµος σε ψευδοκώδικα και στο παράρτηµα υλοποιηµένος σε
γλώσσα Java.

Βήµα 1: ∆ιάβασε το Protégé αρχείο
Βήµα 2: Εξέτασε την ύπαρξη πολλαπλής κληρονοµικότητας
Βήµα 2α: Αν υπάρχει τότε εξέτασε την ύπαρξη διπλού µονοπατιού υπαλληλίας
Βήµα 2αα: Αν υπάρχει διπλό µονοπάτι υπαλληλίας τότε
1: Βρες τις έννοιες που συµµετέχουν σε αυτό
2: Υπολόγισε τη σηµασιολογική οµοιότητα ανάµεσα στις
έννοιες από κάθε µονοπάτι
3: ∆ώσε στην έξοδο την προτεινόµενη ιεραρχία
Βήµα 2αβ: Αλλιώς έξοδος
Βήµα 2β: Αλλιώς έξοδος

Ακολούθως θα εξηγήσουµε πώς δουλεύει ο αλγόριθµος και ποια επιµέρους
υποπροβλήµατα χρειάζεται να λύσει προκειµένου να δώσει στην έξοδο την προτεινόµενη
ιεραρχία.
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Έστω ότι προϊόν συγχώνευσης δύο οντολογιών είναι το παρακάτω τµήµα οντολογίας.

Εικόνα 5.6: Τµήµα οντολογίας που αποτελεί προϊόν συγχώνευσης
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Στην εικόνα βλέπουµε ότι οι κόµβοι µε το θαλασσί χρώµα αντιστοιχούν σε έννοιες που
έχουν συγχωνευθεί. Οι κόµβοι µε το άσπρο χρώµα αντιστοιχούν σε έννοιες που έχουν
αντιγραφεί στην καινούρια οντολογία. Το Protégé αρχείο newspaper.txt, στο οποίο
δηλώνεται η καινούρια οντολογία δίνεται στο παράρτηµα. Ο αλγόριθµος παίρνει ως
είσοδο το newspaper.txt και κάνει parsing το αρχείο αποθηκεύοντας σε ένα Vector µε το
όνοµα words όλες τις λέξεις του αρχείου. Στη συνέχεια αποθηκεύει σε έναν Vector µε το
όνοµα isaconcepts όλες τις έννοιες µαζί µε τις άµεσες υπερκείµενες έννοιες. Στο
παράδειγµά µας η δοµή δεδοµένων isaconcepts θα έχει τα εξής στοιχεία: [concept,
Department, USER, concept, Sales_Department, Department, concept, Person, USER,
concept, Employee, Person, concept, Sales_Manager, Person κ.ο.κ.] Έτσι η έννοια
Employee έχει άµεση υπερκείµενη έννοια την Person. Η USER αποτελεί την αρχέγονη
τάξη στην ιεραρχία. Όσες τάξεις δεν έχουν άµεση υπερκείµενη έννοια παίρνουν ως
προεπιλεγµένη τη USER. Η words χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
πολλαπλή κληρονοµικότητα ελέγχοντας για κάθε έννοια αν µετά από την πρώτη άµεση
υπερκείµενη έννοια της υπάρχει και δεύτερη. Αν υπάρχουν δύο άµεσες υπερκείµενες
έννοιες τότε υπάρχει πολλαπλή κληρονοµικότητα γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει η
πιθανότητα ύπαρξης διπλού µονοπατιού υπαλληλίας. Η βάση του πιθανού διπλού
µονοπατιού υπαλληλίας στο παράδειγµά µας είναι η έννοια Director.

Για να διαπιστώσει ο αλγόριθµος αν υπάρχει διπλό µονοπάτι υπαλληλίας καλεί για τις
δύο υπερκείµενες έννοιες της έννοιας-βάσης τη µέθοδο monopatia. Η µέθοδος αυτή
επιστρέφει ένα Vector µε στοιχεία τις έννοιες που συνιστούν το µονοπάτι από την
υπερκείµενη έννοια της έννοιας-βάση µέχρι την πιο γενική έννοια. Έτσι η µέθοδος
monopatia µε όρισµα την έννοια Sales_Manager θα επιστρέψει ένα Vector µε τα εξής
στοιχεία [Sales_Manager, Person, USER], ενώ µε όρισµα τη Manager θα επιστρέψει ένα
Vector µε τα εξής στοιχεία [Manager, Employee, Person, USER]. Στη συνέχεια καλείται
η µέθοδος existdiplamonopat η οποία έχοντας ως παραµέτρους τα 2 µονοπάτια που
επέστρεψε η µέθοδος monopatia ελέγχει αν υπάρχει σε αυτά κοινή έννοια (εκτός της
USER). Στο παράδειγµά µας η κοινή έννοια είναι η Person. Τελικά η existdiplamonopat
επιστρέφει true αν υπάρχει διπλό µονοπάτι υπαλληλίας και false αν δεν υπάρχει.

Χασάπη Φιλίτσα

144

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Έχοντας τα δύο µονοπάτια, δηλαδή στο παράδειγµά µας τα i) Person, Sales_Manager,
Director και ii) Person, Employee, Manager, Director, επόµενο βήµα του αλγορίθµου
είναι να βρει τις σηµασιολογικές αποστάσεις µεταξύ των εννοιών που µετέχουν στα
µονοπάτια αυτά για να προτείνει τελικά την ιεραρχία για το συγκεκριµένο τµήµα της
οντολογίας. Η σηµασιολογική απόσταση µεταξύ δύο εννοιών θα δοθεί από τη
σηµασιολογική απόσταση ιδιοτήτων των εννοιών αυτών. Ας πάρουµε πρώτα την απλή
περίπτωση όπου οι δύο έννοιες έχουν από µία ιδιότητα. Έστω ότι θέλουµε να βρούµε τη
σηµασιολογική οµοιότητα µεταξύ των εννοιών Α και Β έτσι όπως δίνονται στην
ακόλουθη εικόνα:

A

B

a1

a1_To

b1

b1_To

Εικόνα 5.7: Παράδειγµα δύο εννοιών µε µόνο µία ιδιότητα.

Η σηµασιολογική απόσταση µεταξύ των Α και Β θα δοθεί από τον κυρτό γραµµικό
συνδυασµό d=w1*d1 + w2*d 2 +w3*d3 , µε

w1, w2 , w3 ≥ 0. Οι σηµασιολογικές

αποστάσεις d1, d2 και d 3 αποτελούν συναρτήσεις που υπολογίζουν την απόσταση
ονόµατος µεταξύ των ιδιοτήτων a1, b1, την απόσταση ονόµατος µεταξύ των εννοιών
a1_To , b1_To και την απόσταση γενίκευσης µεταξύ των εννοιών a1_To , b1_To
αντίστοιχα.

Αν όµως οι υπό εξέταση έννοιες έχουν διαφορετικό αριθµό ιδιοτήτων τότε η εύρεση της
σηµασιολογικής απόστασης αυτών είναι ένα πρόβληµα ανάθεσης. Σύµφωνα µε αυτό
πρέπει να βρεθεί εκείνη η αντιστοίχιση ιδιοτήτων µε το µικρότερο άθροισµα τιµών των
επιµέρους αναθέσεων. Αν για παράδειγµα υποθέσουµε ότι έχουµε δύο οντότητες Α, Β µε
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ιδιότητες α1, α 2,.....,α m και b1, b2,…bn αντίστοιχα, µε m, n ίσα ή διαφορετικά και η
σηµασιολογική απόσταση δύο ιδιοτήτων είναι cij , τότε ζητείται το

•
•
i •
•
•

•
•
•
•j
•
Εικόνα 5.8: Πρόβληµα ανάθεσης

min ∑ij=1 c ij ∗ xij , όπου ∑j=1 xij =1

(j=1 ….n) , ∑i=1 xij =1

(i=1 ….m) , xij =0,1

µε xij = 1, αν το i αντικείµενο της 1ης οµάδας αντιστοιχίζεται στο j αντικείµενο της 2ης
οµάδας και xij = 0, διαφορετικά. Η µέθοδος totalDist του αλγορίθµου υπολογίζει όλα τα
νόµιµα αθροίσµατα των αντιστοιχίσεων των ιδιοτήτων και επιστρέφει ως αποτέλεσµα
αυτό µε τη µικρότερη τιµή. Με την έννοια «νόµιµα» εννοούµε ότι σε ένα άθροισµα
αντιστοιχίσεων µία ιδιότητα εµφανίζεται µία φορά να αντιστοιχίζεται σε κάποια άλλη.
Ας δούµε ένα παράδειγµα. Έστω η οντότητα Α µε ιδιότητες α1, α2, α 3 και η Β µε ιδιότητες
b1, b 2. Τα νόµιµα αθροίσµατα αντιστοιχίσεων είναι τα εξής: i) α 1b 1 + α2b2 , ii) α1b1 +
α3b2 , iii) α 1b2 + α2b 1 , iv) α1b2 + α3b1 , v) α 2b 1 + α3 b2 , vi) α3b 1 + α2 b 2 . Το κόστος
κάθε αντιστοίχισης για παράδειγµα της α1b 1 ισούται µε d, δηλαδή µε τον κυρτό γραµµικό
συνδυασµό των εξής αποστάσεων: απόσταση ονόµατος των α1 και b1, απόσταση
ονόµατος των πεδίων τιµών των α1 και b1 και απόσταση γενίκευσης των πεδίων τιµών
των α1 και b1.
Ας υπολογίσουµε από το τµήµα της οντολογίας στην εικόνα 5.6 τη σηµασιολογική
οµοιότητα ανάµεσα στις έννοιες Employee και Manager. Ο αλγόριθµος πρώτα
δηµιουργεί έναν πίνακα µε όνοµα Τ ο οποίος έχει αριθµό γραµµών τον αριθµό των
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ιδιοτήτων της µίας έννοιας και αριθµό στηλών τον αριθµό των ιδιοτήτων της άλλης
έννοιας. Συγκεκριµένα ο αριθµός των γραµµών θα είναι πάντα ο αριθµός των ιδιοτήτων
της έννοιας µε το µικρότερο αριθµό ιδιοτήτων. Στο παράδειγµά µας η έννοια Employee
έχει τις ιδιότητες phone_number, other_information, name_, current_job_title, salary και
date_hired ενώ η έννοια Manager έχει τις ιδιότητες phone_number, other_information,
name_, current_job_title, salary, date_hired και is_responsible_for. Συνεπώς ο πίνακας Τ
θα είναι ένας πίνακας 6x7 διαστάσεων της ακόλουθης µορφής:

Manager’s
attributes
phone_
Employee’s

other_

number information

name_ current_ salary date_ is_responsible_
job_title

hired for

attributes

phone_number

other_information

name_

current_job_title

salary

date_hired
Πίνακας 5.1: Ο πίνακας Τ του αλγορίθµου

Στοιχεία του πίνακα Τ αποτελούν οι αποστάσεις µεταξύ των ιδιοτήτων. Στη συνέχεια
περιγράφουµε τον τρόπο υπολογισµού των αποστάσεων αυτών. Όπως έχουµε ήδη πει η
σηµασιολογική απόσταση θα δοθεί από τον κυρτό γραµµικό συνδυασµό d=w1*d1 +
w2*d2 +w3*d3 , µε w1, w2 , w3 ≥ 0. Οι d1 και d 2 συνιστούν την απόσταση ονόµατος.
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Επιλέγουµε ως συνάρτηση που θα συγκρίνει συµβολοσειρές εκείνη που εµπίπτει στην
απόσταση επεξεργασίας µιας που αποτελεί βασική συνάρτηση στο χώρο των
συναρτήσεων οµοιότητας συµβολοσειρών. Συγκεκριµένα επιλέξαµε τη Hamming
distance της οποίας η κανονικοποιηµένη µορφή είναι η ακόλουθη
min(|s|,|t|)

( ∑i=1 s[i] ≠t[i] ) + ||s|-|t||
δ(s,t) =
max (|s|,|t|)

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η Levenstein distance. Στον αλγόριθµο η
µέθοδος similarityofStrings µε ορίσµατα δύο συµβολοσειρές υλοποιεί τη Hamming
distance και επιστρέφει έναν αριθµό, ο οποίος όσο µικρότερος είναι τόσο πιο όµοιες θα
είναι και οι δύο προς σύγκριση συµβολοσειρές. Η d 3 συνιστά την απόσταση γενίκευσης
και υλοποιείται από τη συνάρτηση GeneralizationDist του αλγορίθµου µας. Η συνάρτηση
αυτή υπολογίζει αρχικά την απόλυτη απόσταση γενίκευσης (Dg) προσθέτοντας τα
αντίστροφα βάθη ειδίκευσης των µη κοινών προγόνων των υπό εξέταση εννοιών. Στο
τέλος

επιστρέφει

την

απόσταση

γενίκευσης

(DG)

µε

παράµετρο

b3=1

(DG=(b3*Dg)/(1+b3*Dg)). Να σηµειωθεί εδώ πως το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας µπορεί
να µην αναφέρεται σε µια άλλη έννοια όπως για παράδειγµα η ιδιότητα
is_responsible_for , η οποία αναφέρεται στην έννοια Department, αλλά σε κάποια από τις
προεπιλεγµένες από το σύστηµα Protégé όπως είναι η τάξη String, Boolean, Integer. Σε
αυτήν την περίπτωση ο υπολογισµός της απόστασης γενίκευσης αν το πεδίο τιµών είναι
ίδιο, δηλαδή αν είναι για παράδειγµα String ισούται µε 0.1. Επιλέξαµε το ποσό 0.1 και
όχι 0 διότι δεν είναι σίγουρο ότι οι ιδιότητες θα είναι όµοιες επειδή αναφέρονται στην
τάξη String. Αν πάλι τα πεδία τιµών είναι διαφορετικά δηλαδή String και Boolean για
παράδειγµα επιλέγουµε η απόσταση γενίκευσης να είναι ίση µε έναν αριθµό µικρότερο
της µονάδας ίσο µε 0,8 και όχι µε 1 διότι δύο ιδιότητες µπορεί να µην είναι απόλυτα
ανόµοιες επειδή τα πεδία τιµών τους είναι διαφορετικά. Μπορεί για παράδειγµα να
αναφέρονται σε αριθµούς και της µίας ιδιότητας το πεδίο τιµών να είναι Integer και της
άλλης Float.
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Ο αλγόριθµος υπολογίζει για κάθε ζευγάρι ιδιοτήτων την απόσταση d αξιοποιώντας τις
συναρτήσεις που µόλις αναφέραµε και γεµίζει µε τον τρόπο αυτό όλα τα στοιχεία του
πίνακα Τ. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε για τις ιδιότητες phone_number και salary την
ποσότητα τον υπολογισµό της απόστασης d µε w1, w2 και w3 ίσα µε 0,333. Μελλοντικά
µπορεί να ερευνηθεί η καταλληλότερη απόδοση τιµών στις µεταβλητές w1, w2 και w3
για την εξαγωγή καλύτερων αποτελεσµάτων από τον αλγόριθµο. Η d1 υπολογίζει την
απόσταση ονόµατος των συµβολοσειρών phone_number και salary η οποία σύµφωνα µε
την απόσταση hamming είναι ίση µε 1. Η απόσταση ονόµατος των πεδίων τιµών των δύο
ιδιοτήτων δηλαδή των String και Float είναι d2=1. Τέλος η d3 η απόσταση γενίκευσης
δηλαδή των πεδίων τιµών είναι ίση µε 0.8. Συνεπώς η συνολική απόσταση d ισούται µε
0.333*1+0.333*1+0.333*0.8=0.932. Οµοίως υπολογίζονται και οι αποστάσεις για τα
υπόλοιπα ζευγάρια τιµών και ο αλγόριθµος γεµίζει τον πίνακα Τ ο οποίος έχει ως
στοιχεία τις ακόλουθες αποστάσεις:
Manager’s
attributes
phone_
Employee’s

other_

name_ current_ salary date_

number information

job_title

hired

is_responsible_
for

attributes

phone_number

0.033

0.346

0.366

0.346

0.932

0.366 0.913

other_information 0.346

0.033

0.346

0.346

0.912

0.327 0.932

name_

0.366

0.346

0.033

0.366

0.876

0.266 0.932

current_job_title

0.346

0.346

0.366

0.033

0.932

0.366 0.874

salary

0.932

0.912

0.876

0.932

0.033

0.899 0.932

date_hired

0.366

0.327

0.266

0.366

0.899

0.033 0.932

Πίνακας 5.2: Ο πίνακας Τ του αλγορίθµου µε στοιχεία τις αποστάσεις ιδιοτήτων
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Η εύρεση της σηµασιολογικής απόστασης έγκειται στην εύρεση εκείνου του νόµιµου
αθροίσµατος ζευγαριών ιδιοτήτων µε τη µικρότερη απόσταση. Ένα νόµιµο άθροισµα για
παράδειγµα είναι το εξής: phone_number - phone_number + other_information - name_
+ name_ - current_job_title + current_job_title – salary + salary - is_responsible_for +
date_hired - other_information = 0.033 + 0.346 + 0.366 + 0.932 + 0.932 + 0.327=2.936.
Η σηµασιολογική απόσταση όµως των εννοιών Employee και Manager θα δοθεί από το
νόµιµο άθροισµα των phone_number - phone_number + other_information other_information + name_ - name_ + current_job_title - current_job_title + salary –
salary + date_hired - date_hired και θα είναι ίση 0.198.

Η λύση στο πρόβληµα της ανάθεσης και συνεπώς η εύρεση του νόµιµου αθροίσµατος µε
τη µικρότερη απόσταση υπολογίζεται ως εξής από τον αλγόριθµο. Η µέθοδος totalDist
του αλγορίθµου αρχικά γεµίζει τα στοιχεία του πίνακα Τ όπως ήδη έχουµε περιγράψει.
Στη συνέχεια δηλώνει έναν πίνακα results ο οποίος θα έχει ως στοιχεία τα νόµιµα
αθροίσµατα των αποστάσεων των ιδιοτήτων. Για να εισάγουµε στον πίνακα results µόνο
τα νόµιµα αθροίσµατα χρησιµοποιούµε έναν πίνακα δεδοµένων µε το όνοµα index ο
οποίος είναι µονοδιάστατος µε αριθµό θέσεων ίσο µε τον αριθµό των ιδιοτήτων της
έννοιας µε τις λιγότερες ιδιότητες. Έστω ότι ο πίνακας Τ είναι 2x3 τότε ο πίνακας results
θα είναι 6 θέσεων και ο index 2 θέσεων. Ο index θα µας βοηθήσει όπως είπαµε να
πάρουµε από όλα τα αθροίσµατα των αντιστοιχίσεων των ιδιοτήτων µόνο τα νόµιµα. Στο
παράδειγµά µας όπου ο Τ είναι 2x3 κάθε φορά θα προσθέτουµε δύο ζευγάρια
αντιστοιχίσεων, θα ελέγχουµε αν είναι νόµιµο το άθροισµα και αν είναι τότε θα
εισάγουµε την τιµή του στον πίνακα results. Η πρόσθεση θα γίνεται ως εξής:
n=0;
for(int ij=0; ij<sizeatr1; ij++)
{ n = n + T[ ij ][ index [ ij ] ]; }
∆ηλαδή για έναν αριθµό φορών µικρότερο του 2, (που είναι ο αριθµός των γραµµών του
Τ) θα έχουµε στην πρώτη επανάληψη n= n + T[ 0 ][ index[0] ] Και στη δεύτερη
επανάληψη n= n + T[ 1 ] [ index[1] ] Ο index θα έχει στην αρχή ως στοιχεία τον αριθµό
0. ∆ηλαδή index[2]={0,0}. Έτσι στην πρώτη επανάληψη n=0+T[0][0] και
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n=T[0][0] + T[1][0] στη δεύτερη επανάληψη. Το άθροισµα αυτό δεν είναι νόµιµο γιατί η
ιδιότητα της πρώτης στήλης του Τ έχει αντιστοιχηθεί και στην ιδιότητα της πρώτης
γραµµής του Τ και στην ιδιότητα της δεύτερης γραµµής του Τ. Στον αλγόριθµο ο έλεγχος
για την ύπαρξη του µη νόµιµου αθροίσµατος γίνεται µε το να ελέγχουµε αν ο index έχει
κάποια στοιχεία ίδια. Εδώ ο index έχει δύο στοιχεία µε την τιµή 0. Συνεπώς η τιµή n δεν
εισάγεται στον πίνακα results. Στη συνέχεια τα στοιχεία του index αλλάζουν. Το δεύτερο
στοιχείο του index γίνεται ίσο µε 1. Έτσι index[2]={0,1}. Το άθροισµα των
αντιστοιχίσεων είναι n=0+T[0][1] στην πρώτη επανάληψη και n= T[0][0] + T[1][1] στη
δεύτερη επανάληψη. Αυτό το άθροισµα είναι νόµιµο και έτσι εισάγεται στον πίνακα
results. Άλλωστε και τα στοιχεία του πίνακα index είναι διαφορετικά. Όπως
παρατηρούµε στον υπολογισµό του n το πρώτο στοιχείο του Τ θα είναι πάντα 0 ή 1 µιας
και ο µετρητής τρέχει στον αριθµό των γραµµών του Τ. Το δεύτερο στοιχείο του Τ θα
είναι 0 ή 1 ή 2 γιατί ο index «αφορά» στον αριθµό των στηλών του Τ. Συγκεκριµένα για
όλα τα αθροίσµατα που θα υπολογιστούν, τα στοιχεία του index θα είναι τα εξής: {0,0} ,
{0,1} , {0,2} , {1,0} , {1,1} , {1,2} , {2,0} , {2,1} , {2,2}. Κάθε φορά δηλαδή αυξάνεται
το τελευταίο στοιχείο του index έως ότου φτάσει τον αριθµό στηλών του Τ µείον 1. Αν
το τελευταίο στοιχείο του index για το παράδειγµά µας γίνει 3 τότε µηδενίζεται και
αυξάνεται η τιµή του πρώτου στοιχείου του index. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται
έως ότου και τα δύο στοιχεία πάρουν τιµή ίση µε τον αριθµό των στηλών του Τ µείον 1.
Στο παράδειγµά µας λοιπόν νόµιµα αθροίσµατα θα έχουµε όταν ο index έχει ως στοιχεία
τα {0,1} , {0,2} , {1,0} , {1,2} , {2,0} , {2,1}. Τα νόµιµα αθροίσµατα τότε θα είναι
αντιστοίχως
n= T[0][0] + T[1][1];
n= T[0][0] + T[1][2];
n= T[0][1] + T[1][0];
n= T[0][1] + T[1][2];
n= T[0][2] + T[1][0];
n= T[0][2] + T[1][1];

Ο πίνακας results θα έχει ως στοιχεία τα 6 αυτά νόµιµα αθροίσµατα. Στη συνέχεια ο
αλγόριθµος καλεί τη µέθοδο ταξινόµησης bubblesort µε όρισµα τον results η οποία θα
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επιστρέψει τη µικρότερη τιµή του πίνακα. Αυτή θα είναι και η τιµή που θα αντιστοιχεί
στο νόµιµο άθροισµα µε τη µικρότερη τιµή και συνεπώς αυτή θα είναι και η
σηµασιολογική απόσταση των δύο υπό εξέταση εννοιών.

Καλώντας την totalDist για όλες τις έννοιες που συµµετέχουν στο διπλό µονοπάτι
υπαλληλίας ο αλγόριθµος αποφασίζει πού πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε έννοια
προκειµένου να υπάρχει ένα µονοπάτι από την έννοια βάση έως την αρχική έννοια. Στο
παράδειγµα της εικόνας 5.6 αποφασίζεται πού πρέπει να τοποθετηθεί η έννοια SalesManager στην ιεραρχία. Ο αλγόριθµος τελικά προτείνει την ιεραρχία που θα πρέπει να
έχει το τµήµα της οντολογίας στο οποίο παρουσιάστηκε το διπλό µονοπάτι υπαλληλίας.
Η έξοδος του αλγορίθµου είναι η εξής:

Εικόνα 5.9: Έξοδος του αλγορίθµου

Ο αλγόριθµος δηλαδή προτείνει η έννοια Sales_Manager να τοποθετηθεί κάτω από την
έννοια Manager στην καινούρια οντολογία.

Ο αλγόριθµος σχεδιάστηκε για να εφαρµόζεται σε ένα συγκεκριµένο τµήµα οντολογίας
και να ανακαλύπτει ένα διπλό µονοπάτι υπαλληλίας τη φορά. Επιπρόσθετα οι έννοιες
που συµµετέχουν στο διπλό µονοπάτι υπαλληλίας, εκτός από την έννοια-βάση, δεν
πρέπει να έχουν παραπάνω από µία υπερκείµενες έννοιες. Έτσι στο παράδειγµά µας οι
έννοιες Manager, Employee, Person και Sales_Manager δεν πρέπει να έχουν παραπάνω
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από µία υπερκείµενες έννοιες. Η βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο γίνεται το parsing
στο Protégé αρχείο προκειµένου να αντιµετωπιστεί και η περίπτωση όπου οι έννοιες του
διπλού µονοπατιού υπαλληλίας θα έχουν παραπάνω από µία υπερκείµενες έννοιες µπορεί
να αποτελέσει µελλοντική βελτίωση του αλγορίθµου.

5.3 Έρευνα σχετιζόµενη µε το πρόβληµα
Μία λύση στο πρόβληµα της εµφάνισης του διπλού µονοπατιού υπαλληλίας δόθηκε και
από τους Cho, H.Kim και P.Kim µε την υιοθέτηση της κάθετης προσέγγισης [4] έτσι
όπως περιγράφηκε στην ενότητα 4.1.5.2. Στη δουλειά αυτή χρησιµοποιείται µια µετρική
σηµασιολογικής οµοιότητας που βασίζεται στο περιεχόµενο πληροφορίας (Resnik [29])
προκειµένου να βρεθεί η σηµασιολογική οµοιότητα µεταξύ των εννοιών που ανήκουν
στο διπλό µονοπάτι υπαλληλίας. ∆ε διευκρινίζεται όµως πώς αποφασίζεται η θέση που
θα έχουν στην καινούρια ιεραρχία οι έννοιες που µετείχαν στο διπλό µονοπάτι
υπαλληλίας. Έτσι, όπως φαίνεται και στις εικόνες 4.23 και 4.25 της ενότητας 4.1.5.2, η
Ct η οποία είναι περισσότερο όµοια µε την C1 τοποθετείται στην καινούρια ιεραρχία ως
άµεση υποκείµενη της Ct χωρίς να γίνει έλεγχος για το αν θα πρέπει να µπει ως άµεση
υπερκείµενη της C1.

Χασάπη Φιλίτσα

153

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

Κεφάλαιο 6 ο
Επίλογος
Ένα ουσιαστικό ερώτηµα που συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές είναι το αν θα
αναπτυχθεί ένα σύστηµα το οποίο θα εκτελεί τη διαδικασία της συγχώνευσης δύο
οντολογιών µε την ελάχιστη παρέµβαση του χρήστη, θα δίνει ορθές αντιστοιχίσεις των
οντοτήτων των οντολογιών και θα παράγει µια συνεπή καινούρια οντολογία η οποία θα
µπορεί να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά από τις εκάστοτε εφαρµογές. Στη
βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες µετρικές που µπορούν να αξιοποιηθούν για την
παραγωγή αντιστοιχίσεων µε όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσό εµπιστοσύνης καθώς και
ποικίλες προσεγγίσεις αναφορικά µε τον τρόπο που µπορεί να εκτελεστεί η διαδικασία
της συγχώνευσης.

Το κυρίαρχο ζητούµενο είναι να συνδυαστούν µε τέτοιο τρόπο οι µέθοδοι ταιριάσµατος
οντολογιών όπως και οι κατάλληλες προσεγγίσεις αναφορικά µε τη συγχώνευση
οντολογιών σε ένα εργαλείο το οποίο θα παράγει µια συνεπή οντολογία αλλά συνάµα θα
αποτελεί ένα εργαλείο εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη. Η δηµιουργία ενός τέτοιου
εργαλείου προϋποθέτει τη µελέτη των υπαρχόντων συστηµάτων (Prompt, Chimaera κτλ)
προκειµένου να προσδιοριστούν οι αδυναµίες όπως και τα δυνατά σηµεία αυτών και
απαιτεί τη συνεχή αξιολόγησή του από τους χρήστες.

Ο αλγόριθµος που προτείναµε ενισχύει τη διαδικασία της συγχώνευσης οντολογιών µε το
να επιλύει προβλήµατα ασυνέπειας που ενδέχεται να εµφανιστούν στην καινούρια
οντολογία. Οι µετρικές που χρησιµοποιεί µπορούν να αξιοποιηθούν και για να
αποφανθούµε αν δύο οντότητες είναι σηµασιολογικά όµοιες και συνεπώς πρέπει να
συγχωνευθούν. Προς το παρόν η αξιοποίηση είναι συγκεκριµένη και αφορά το στάδιο
που ήδη έχει εκτελεστεί η συγχώνευση των οντοτήτων των οντολογιών. ∆εδοµένου ότι οι
µετρικές αυτές εκτιµούν σηµασιολογικά την οµοιότητα µεταξύ δύο οντοτήτων η
αξιοποίησή τους για τον εµπλουτισµό υπαρχόντων συστηµάτων που αξιοποιούν µόνο
ονοµατολογικές µετρικές κρίνεται επιθυµητή.
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6.1 Θέµατα προς µελλοντική µελέτη
Τα ζητήµατα που µπορούν να ερευνηθούν στο µέλλον αναφορικά µε το πρόβληµα της
εναρµόνισης των οντολογιών καθώς και µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο ποικίλουν.
Αρχικά θα µπορούσε ο αλγόριθµος που προτείναµε να εφαρµοστεί σε οντολογίες όπου οι
έννοιες του διπλού µονοπατιού υπαλληλίας θα έχουν παραπάνω από µία υπερκείµενες
έννοιες. Επιπρόσθετα ένας ανάλογος αλγόριθµος θα µπορούσε να εµπλουτιστεί και µε
νέα κριτήρια εύρεσης οµοιότητας οντοτήτων. Αυτά θα ήταν η εύρεση της απόστασης
τάξης ανάµεσα σε δύο οντότητες, µετρική που δεν µπορέσαµε να εφαρµόσουµε εξαιτίας
του γεγονότος ότι όλες οι τάξεις είναι στιγµιότυπα της ίδιας µετατάξης. Επιπρόσθετη
µετρική θα µπορούσε να είναι και η απόσταση γενίκευσης ανάµεσα σε δύο ιδιότητες κάτι
που δε µας επέτρεψαν τα Protégé αρχεία. Παρόµοιος αλγόριθµος θα µπορούσε να
εφαρµοστεί και σε άλλα αρχεία αποθήκευσης οντολογιών όπως τα OWL files. Ακόµη θα
µπορούσαν να αξιοποιηθούν πρόσθετες ονοµατολογικές µέθοδοι που θα εξέταζαν την
οµοιότητα οντοτήτων και θα αποφάσιζαν για τη συγχώνευση αυτών. Στον αλγόριθµο που
προτείνουµε δε λαµβάνουµε υπ’όψιν µας το ενδεχόµενο ότι δυο οντότητες µπορεί να
χρειάζεται να συγχωνευτούν, διότι θεωρούµε πως έχει αποφασίσει ήδη το Prompt και
καθώς το Prompt εκτελεί τις διαδικασίες αντιγραφής των οντοτήτων που δε
συγχωνεύτηκαν στην καινούρια οντολογία, εµφανίζονται διπλά µονοπάτια. Ο
εµπλουτισµός ωστόσο των µετρικών οµοιότητας δύο οντοτήτων προκειµένου αυτές να
συγχωνευτούν κρίνεται θεµιτός. Τέλος εξέταση συνδυασµού µεθόδων όπως για
παράδειγµα

ονοµατολογικές

και

εξωγενείς

προκειµένου

να

εκτιµηθεί

η

αποτελεσµατικότητα εύρεσης σωστών αντιστοιχίσεων οντοτήτων.
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Παράρτηµα
1. Protégé αρχείο: newspaper.txt

; Wed Oct 31 13:57:35 EET 2007
;
;+ (version "3.3.1")
;+ (build "Build 430")

(defclass %3ACLIPS_TOP_LEVEL_SLOT_CLASS "Fake class to save top-level slot
information"
(is-a USER)
(role abstract)
(single-slot organization
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Organization)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot supervision_type
(type SYMBOL)
(allowed-values administrative editorial)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot contents
;+
(comment "Lists what's in the paper")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Content)
(create-accessor read-write))
(single-slot quality
(type SYMBOL)
(allowed-values good ok poor)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot employees
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Employee)
(create-accessor read-write))
(single-slot text
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
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(multislot responsible_for
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Employee)
(create-accessor read-write))
(single-slot salary
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot date_hired
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot salesperson
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Salesperson)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot main_rectangle
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Rectangle)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot containing_section
;+
(comment "Lists the sections this piece of content could go in. They are
ordered by preferences (e.g. the first section in the list is the best one for this article). ")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Section)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot cost_chart
(type FLOAT)
(create-accessor read-write))
(single-slot urgent
;+
(comment "Urgent content is usually news, advertisements, or opinions
(editorials that comment on recent events are a principle example of the latter). If content
is urgent, it will be added to the next possible newspaper. ")
(type SYMBOL)
(allowed-values FALSE TRUE)
(default FALSE)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot weekday
(type SYMBOL)
(allowed-values Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saturday)
;+
(cardinality 0 1)
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(create-accessor read-write))
(multislot sub_rectangles
;+
(comment "If the content_layout is breakable, then it breaks into these
rectangles. ")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Rectangle)
(create-accessor read-write))
(multislot sections
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Section)
(create-accessor read-write))
(single-slot headline
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot layout
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Content_Layout)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot phone_number
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot prototype_billing_chart
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Billing_Chart)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot date
;+
(comment "When the paper was published")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot current_job_title
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot prototypes
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Prototype_Newspaper)
(create-accessor read-write))
(single-slot expiration_date
;+
(comment "Expiration date is really only relevant if an article isn't urgent.
For example, an article on the Spring fashions in Paris probably isn't urgent (and could
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thus be bumped from an issue if urgent news came up). But, it shouldn't be included in
Autumn-- thus it needs an expiration date. ")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot contact_person
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Person)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot articles
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Article)
(create-accessor read-write))
(single-slot article_type
(type SYMBOL)
(allowed-values Advice Opinion News)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot reading_level
;+
(comment "We want to have a good mix in our paper-- from 3'rd grade
through adult reading levels. ")
(type SYMBOL)
(allowed-values Elementary Middle_school High_school College)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot published_in
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Newspaper)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot keywords
(type STRING)
(create-accessor read-write))
(single-slot width
;+
(comment "In \"points\" (the publishing industry's unit of measurement)")
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot image
;+
(comment "pointer to the file containing the fully laid out ad. ")
(type STRING)
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;+

(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot number_of_pages
(type INTEGER)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot height
;+
(comment "In \"points\" (the publishing industry's unit of measurement)")
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot issues
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Newspaper)
(create-accessor read-write))
(multislot billing_charts
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Billing_Chart)
(create-accessor read-write))
(single-slot breakable
(type SYMBOL)
(allowed-values FALSE TRUE)
(default FALSE)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot other_information
;+
(comment "A slot to add infomation about the person that isn't covered by
the hierarchy (annotations like \"Not available Fridays\" or \"Prefers voice mail to email\" or \"This reporter is never around when Superman appears\"). ")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot purchaser
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Person)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot author
;+
(comment "Usually a reporter or editor. Could be left blank if it's from one
of the big 3 (UP, API, Reuters). ")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Author)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot page_number
(type INTEGER)
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;+

;+
;+

;+

;+

(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot prototype
(type INSTANCE)
(allowed-classes Prototype_Newspaper)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot employee_relationships
(type INSTANCE)
(allowed-classes Manager+Supervision+Relation)
(create-accessor read-write))
(multislot advertisements
(type INSTANCE)
(allowed-classes Advertisement)
(create-accessor read-write)))

(defclass Manager+Supervision+Relation
(is-a %3ADIRECTED-BINARY-RELATION)
(role concrete)
(single-slot %3AFROM
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Manager)
;+
(cardinality 1 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot supervision_type
(type SYMBOL)
(allowed-values administrative editorial)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot quality
(type SYMBOL)
(allowed-values good ok poor)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot %3ATO
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Employee)
;+
(cardinality 1 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Director+Supervision+Relation
(is-a Manager+Supervision+Relation)
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;+
;+

;+
;+

(role concrete)
(single-slot %3AFROM
(type INSTANCE)
(allowed-classes Director)
(cardinality 1 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot %3ATO
(type INSTANCE)
(allowed-classes Manager)
(cardinality 1 1)
(create-accessor read-write)))

(defclass Author "Authors are the people or organizations which provide articles"
(is-a USER)
(role abstract)
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))

(defclass News_Service "This is a use of classes as abstract placeholders. We need some
way to indicate a fixed (yet changeable) list of values. In a way, this is just a list of
strings, but with constraints in place. "
(is-a Author)
(role concrete)
(single-slot contact_person
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Person)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Content "This is an abstract superclass of both advertisements and articles,
containing the the information common to them both. "
(is-a USER)
(role abstract)
(single-slot page_number
(type INTEGER)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot published_in
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Newspaper)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot expiration_date
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;+
(comment "Expiration date is really only relevant if an article isn't urgent.
For example, an article on the Spring fashions in Paris probably isn't urgent (and could
thus be bumped from an issue if urgent news came up). But, it shouldn't be included in
Autumn-- thus it needs an expiration date. ")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot containing_section
;+
(comment "Lists the sections this piece of content could go in. They are
ordered by preferences (e.g. the first section in the list is the best one for this article). ")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Section)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot urgent
;+
(comment "Urgent content is usually news, advertisements, or opinions
(editorials that comment on recent events are a principle example of the latter). If content
is urgent, it will be added to the next possible newspaper. ")
(type SYMBOL)
(allowed-values FALSE TRUE)
(default FALSE)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot layout
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Content_Layout)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Advertisement
(is-a Content)
(role abstract)
(single-slot salesperson
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Salesperson)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(defclass Personals_Ad
(is-a Advertisement)
(role concrete)
(single-slot text
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;+

(type STRING)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))

(defclass Standard_Ad
(is-a Advertisement)
(role concrete)
(single-slot image
;+
(comment "pointer to the file containing the fully laid out ad. ")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Article "Articles are included here as soon as they are written--they could go for
a while without being published. For example, an article on gardening could be submitted
on Monday and not be published until Thursday (when the gardening section is included
in the paper). "
(is-a Content)
(role concrete)
(single-slot reading_level
;+
(comment "We want to have a good mix in our paper-- from 3'rd grade
through adult reading levels. ")
(type SYMBOL)
(allowed-values Elementary Middle_school High_school College)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot keywords
(type STRING)
(create-accessor read-write))
(single-slot article_type
(type SYMBOL)
(allowed-values Advice Opinion News)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot headline
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot text
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot author
;+
(comment "Usually a reporter or editor. Could be left blank if it's from one
of the big 3 (UP, API, Reuters). ")
(type INSTANCE)
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;+
;+

(allowed-classes Author)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))

(defclass Layout_info
(is-a USER)
(role abstract))
(defclass Billing_Chart
(is-a Layout_info)
(role concrete)
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot cost_chart
(type FLOAT)
(create-accessor read-write)))
(defclass Content_Layout "Defines a rectangle of space on a page"
(is-a Layout_info)
(role concrete)
(single-slot breakable
(type SYMBOL)
(allowed-values FALSE TRUE)
(default FALSE)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot sub_rectangles
;+
(comment "If the content_layout is breakable, then it breaks into these
rectangles. ")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Rectangle)
(create-accessor read-write))
(single-slot main_rectangle
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Rectangle)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Prototype_Newspaper "This is basically a reified relationship that must always
hold.Entries here reflect facts like \"On Wednesday, the paper has a Gardening Section
and ads in it cost this much...\""
(is-a Layout_info)
(role concrete)
(single-slot prototype_billing_chart
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(type INSTANCE)
(allowed-classes Billing_Chart)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot weekday
(type SYMBOL)
(allowed-values Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saturday)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot sections
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Section)
(create-accessor read-write)))
;+
;+

(defclass Rectangle "Defines a rectangle for space upon the page"
(is-a Layout_info)
(role concrete)
(single-slot width
;+
(comment "In \"points\" (the publishing industry's unit of measurement)")
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot height
;+
(comment "In \"points\" (the publishing industry's unit of measurement)")
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Section "List of possible sections of the paper"
(is-a Layout_info)
(role concrete)
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Library
(is-a USER)
(role concrete)
(single-slot organization
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Organization)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot prototypes

Χασάπη Φιλίτσα

166

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

;+

;+

;+

;+

(type INSTANCE)
(allowed-classes Prototype_Newspaper)
(create-accessor read-write))
(multislot issues
(type INSTANCE)
(allowed-classes Newspaper)
(create-accessor read-write))
(multislot articles
(type INSTANCE)
(allowed-classes Article)
(create-accessor read-write))
(multislot advertisements
(type INSTANCE)
(allowed-classes Advertisement)
(create-accessor read-write))

(multislot billing_charts
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Billing_Chart)
(create-accessor read-write)))
(defclass Newspaper
(is-a USER)
(role concrete)
(single-slot number_of_pages
(type INTEGER)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot date
;+
(comment "When the paper was published")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(multislot contents
;+
(comment "Lists what's in the paper")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Content)
(create-accessor read-write))

;+
;+

(single-slot prototype
(type INSTANCE)
(allowed-classes Prototype_Newspaper)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
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(defclass Organization
(is-a USER)
(role concrete)
(multislot employee_relationships
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Manager+Supervision+Relation)
(create-accessor read-write))
(multislot employees
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Employee)
(create-accessor read-write))
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
(defclass Department
(is-a USER)
(role concrete)

(defclass Sales_Department
(is-a Department)
(role concrete)

(defclass Person
(is-a USER)
(role concrete)
(single-slot phone_number
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot other_information
;+
(comment "A slot to add infomation about the person that isn't covered by
the hierarchy (annotations like \"Not available Fridays\" or \"Prefers voice mail to email\" or \"This reporter is never around when Superman appears\"). ")
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot name_
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))
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(defclass Employee
(is-a Person)
(role abstract)
(single-slot current_job_title
(type STRING)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))
(single-slot salary
(type FLOAT)
;+
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write))

;+

(single-slot date_hired
(type STRING)
(cardinality 0 1)
(create-accessor read-write)))

(defclass Sales_Manager
(is-a Person)
(role concrete))
(multislot is_responsible_for
;+
(comment "responsibility")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Sales_Department)
(create-accessor read-write))
(defclass Columnist
(is-a Employee)
(role concrete))
(defclass Editor "Editors are responsible for the content of sections."
(is-a Author)
(role concrete)
(multislot sections
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Section)
(create-accessor read-write))
(multislot responsible_for
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Employee)
(create-accessor read-write)))
(defclass Reporter "A reporter is an employee who writes articles."
(is-a Author)
(role concrete))
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(defclass Salesperson "A salesperson sells, and is reponsible for the content of,
advertisements."
(is-a Employee)
(role concrete))
(defclass Manager
(is-a Employee)
(role concrete))
(multislot is_responsible_for
;+
(comment "responsibility")
(type INSTANCE)
;+
(allowed-classes Department)
(create-accessor read-write))
(defclass Director
(is-a Sales_Manager Manager)
(role concrete))
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2. Αλγόριθµος
package HelloJDBC;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.math.*;
/**
* <p>Title: HelloJDBC</p>
* <p>Description: "hello world" for JDataStore JDBC Driver</p>
* <p>Copyright: Copyright (c) 2002</p>
* <p>Company: Borland</p>
* @author JBuilder Team
* @version 1.0
*/
public class Diplo_Monopati {

public static Vector monopatia(String cc, Vector isaconcepts)
{
int pp,l,jj;
Vector amesaisa2=new Vector();//ka8e fora 8a exei ola ta amesa isa tou cc
Vector isacopy=new Vector();
Vector isacopy1=new Vector();
String t="";
int q=0;
amesaisa2.add(cc);
for(pp=0;pp<isaconcepts.size();pp++)//Bhma 1:vriskw ola ta amesa isa tou cc
{
if (isaconcepts.get(pp).toString().equals("concept")&&
isaconcepts.get(pp+1).toString().equals(cc))
{
t=isaconcepts.get(pp+2).toString();
amesaisa2.add(t);
q=pp;
}
}
while(q+2+1<isaconcepts.size() &&
!(isaconcepts.get(q+2+1).toString().equals("concept")))
{
amesaisa2.add(isaconcepts.get(q+2+1).toString());
q++;
}
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//sto shmeio afto to amesaisa2 exei ola ta amesa isa tou cc, yposthrizei dhladh thn
multiple inheritance
int metr=0;
for (l=1;l<amesaisa2.size();l++)//Bhma 2: gia ka8e ena apo ta amesa isa vriskw ola ta
isa tou sthn ierarxeia
{
cc=amesaisa2.elementAt(l).toString();
isacopy.add(amesaisa2.get(0));
isacopy.add(cc);
while(!(cc.equals("USER")))
{
for(jj=0;jj<isaconcepts.size();jj++)
{
if (isaconcepts.get(jj).toString().equals("concept") &&
isaconcepts.get(jj+1).toString().equals(cc))
{
isacopy.add(isaconcepts.get(jj+2).toString());
metr=jj;
}
}
cc=isaconcepts.get(metr+2).toString();//anadromh
}
int size=0;
while(size<isacopy1.size())
{
isacopy1.removeElementAt(size);
size++;
}
for(int fu=0;fu<isacopy.size();fu++)
{
isacopy1.add(isacopy.get(fu).toString());
}
}
return isacopy;
}//end of method

public static Vector returnAttributeVectorofconcept (String concept, Vector
words)//epistrefei ena vector me ta stoixeia: concept "" attribute "" type ""
{
Vector attribute = new Vector();
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int a=1;
boolean b;
attribute.add("concept");
attribute.add(concept);
for(int u=0;u<words.size();u++)
{
if (concept.equals(words.get(u).toString()))
{

while(u+a<words.size() && !(words.get(u+a).toString().equals("(defclass")) &&
(words.get(u-1).toString().equals("(defclass")))
{
if (words.get(u+a).toString().equals("(single-slot") ||
words.get(u+a).toString().equals("(multislot"))
{
attribute.add("attribute");
b=false;
for (int y=0;y<words.get(u+a+1).toString().length();y++)
{
if (words.get(u+a+1).toString().charAt(y)=='-' &&
words.get(u+a+1).toString().charAt(y+1)=='-')
{ attribute.add(words.get(u+a+1).toString().substring(0 ,
words.get(u+a+1).toString().indexOf("--")));
y=words.get(u+a+1).toString().length();
b=true;
}
}
if (!b)
{
attribute.add(words.get(u+a+1).toString());
}

int x=u+a+2;
while(!(words.get(x)).toString().equals("(type"))
{ x++;
}
attribute.add(words.get(x));
if (!(words.get(x+1).equals("INSTANCE)")))
{
attribute.add(words.get(x+1).toString().substring(0,words.elementAt(x+1).toString().leng
th()-1));}
else

Χασάπη Φιλίτσα

173

Εναρµόνιση και συγχώνευση οντολογιών

{
attribute.add(words.get(x+3).toString().substring(0,words.elementAt(x+3).toString().leng
th()-1));}

}
a++;
}
}
a=1;
}
//ws edw echoume ta dika tou attributes.Sth syneceia echoume afta poy klhronomei.
return attribute;
}//end of method

public static Vector returnTotalAttributeVectorofconcept (String concept, Vector
words,Vector isaconcepts)
{ Vector totalattribute = new Vector();
Vector attribute=returnAttributeVectorofconcept(concept,words);
Vector isa=new Vector();
Vector giver=new Vector();
isa= monopatia(concept,isaconcepts);

for(int ij=0;ij<attribute.size();ij++)
{
totalattribute.add(attribute.get(ij));
}
boolean give=true;
int jj=1;
while(jj<isa.size())
{
while(!(isa.get(jj).toString().equals("USER")))
{
for(int
h=2;h<returnAttributeVectorofconcept(isa.get(jj).toString(),words).size();h++)
{

totalattribute.add(returnAttributeVectorofconcept(isa.get(jj).toString(),words).get(h).toStr
ing());
}
jj++;
}
jj++;
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}
//elegxos gia idia attributes
int g=0;
while(g<totalattribute.size())
{
if (totalattribute.get(g).toString().equals("attribute"))
{
giver.add(totalattribute.get(g+1));
}//vazw ston giver mono ta attributes
g++;
}
for(int ip=0;ip<giver.size();ip++)//elegxw gia idia
{
for (int jp=ip+1;jp<giver.size();jp++)
{
if (giver.get(ip).toString().equals(giver.get(jp).toString()))
{
int in1=totalattribute.indexOf(giver.get(ip).toString());
totalattribute.removeElementAt(in1);//afairw to attribute
totalattribute.removeElementAt(in1);//afairw th leksh "type"
totalattribute.removeElementAt(in1);//afairw to type
totalattribute.removeElementAt(in1-1);//afairw th leksh "attribute"
}
}
}
return totalattribute;
}

public static double similarityofStrings (String string1, String string2)//ylopoihsh
Hamming Distance
{
double Di=0.0;
double athroisma=0.0;
int mhkos1 = string1.length();
int mhkos2 = string2.length();
for (int i=0;i<Math.min(mhkos1,mhkos2);i++)
{
if (!(string1.charAt(i)==string2.charAt(i)))
{
athroisma++;
}
}
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double apolito=Math.abs(mhkos1-mhkos2);
double maximum=Math.max(mhkos1,mhkos2);
Di=(athroisma + apolito)/(maximum);
return Di;
}

public static double GeneralizationDist (String type1, String type2, Vector isaconcepts)
{
double Dg=0.0;
int j=0;
int k=0;
int l=0;
double DG=0.0;
double b3=1.0;
if(type1.equals("STRING"))
{
if (type2.equals("STRING"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type1.equals("INTEGER"))
{
if (type2.equals("INTEGER"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type1.equals("FLOAT"))
{
if (type2.equals("FLOAT"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type1.equals("BOOLEAN"))
{
if (type2.equals("BOOLEAN"))
{ return 0.1; }
else
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{ return 0.8; }
}
if(type1.equals("SYMBOL"))
{
if (type2.equals("SYMBOL"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type2.equals("STRING"))
{
if (type1.equals("STRING"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type2.equals("INTEGER"))
{
if (type1.equals("INTEGER"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type2.equals("FLOAT"))
{
if (type1.equals("FLOAT"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type2.equals("BOOLEAN"))
{
if (type1.equals("BOOLEAN"))
{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
if(type2.equals("SYMBOL"))
{
if (type1.equals("SYMBOL"))
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{ return 0.1; }
else
{ return 0.8; }
}
//alliws kai ta dyo einai klaseis kai etsi ypologizw to Dg tous.
Vector isacopy1=new Vector();
isacopy1=monopatia (type1,isaconcepts);
Vector isa2copy=new Vector();
isa2copy=monopatia (type2,isaconcepts);
double p1[] =new double[isacopy1.size()];
double p2[] =new double[isa2copy.size()];
//Gemizoume ta p1 kai p2
int metr=1;
int m=1;
p1[0]=0.0;
while (metr<isacopy1.size())
{
if (isacopy1.get(metr).toString().equals(type1))//elegxos gia to an exoyme dyo
monopatia
{
p1[metr]=0;
m=1;
metr++;
}
else
{
p1[metr] = 1.0 / m;
metr++;
m++;
}
}
metr=1;
m=1;
p2[0]=0.0;
while (metr<isa2copy.size())
{
if (isa2copy.get(metr).toString().equals(type2))//elegxos gia to an exoyme dyo
monopatia
{
p2[metr]=0;
m=1;
metr++;
}
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else
{
p2[metr] = 1.0 / m;
metr++;
m++;
}
}
boolean bbb;
for(int o=0;o<isacopy1.size();o++)
{ bbb=true;
for(int w=0;w<isa2copy.size();w++)
{
if((isacopy1.get(o).toString().equals(isa2copy.get(w).toString())))
{
bbb=false;
}
}
if(bbb)
{
Dg= Dg + p1[o];
}
}
for(int w=0;w<isa2copy.size();w++)
{ bbb=true;
for(int o=0;o<isacopy1.size();o++)
{
if((isa2copy.get(w).toString().equals(isacopy1.get(o).toString())))
{
bbb=false;
}
}
if(bbb)
{ Dg= Dg + p2[w];}
}
DG= (b3*Dg)/(1+b3*Dg);
return DG;
}//end of method DG

public static double TotalDistance (double d1, double d2, double d3)
{
double TD=0.0;
double w1=0.333;//proswrina
double w2=0.333;//proswrina
double w3=0.333;//proswrina
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TD=w1*d1 + w2*d2 + w3*d3;
return TD;
}
public static double totalDist (String s1, String s2, Vector words,Vector isaconcepts)//TD
anamesa se 2 conceps
{
int m1 = 0;
int m2 = 0;
int w1=0;
int w2=0;
int i=0;
int j=0;
int sizeatr1=0;
int sizeatr2=0;
String attribute1="";
String attribute2="";
String toConcept1="";
String toConcept2="";
double D1=0.0;//leksikografikh apostash twn attributes
double D2=0.0;//leksikografikh apostash twn katalhksewn twn attributes
double D3=0.0;//DG
double totaldist=0.0;
Vector s1attribute =new Vector();
s1attribute=returnTotalAttributeVectorofconcept(s1,words,isaconcepts);
Vector s2attribute =new Vector();
s2attribute=returnTotalAttributeVectorofconcept(s2,words,isaconcepts);
//evresh tou arithmou twn attributes twn 2 concepts gia na orisoume ton disdiastato
pinaka
while(i<s1attribute.size())
{ if( s1attribute.get(i).toString().equals("attribute"))
{
sizeatr1++;
i++;
}
else
i++;
}
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while(j<s2attribute.size())
{ if( s2attribute.get(j).toString().equals("attribute"))
{
sizeatr2++;
j++;
}
else
j++;
}
double T[][]=new double [sizeatr1][sizeatr2];
// gemizw ton pinaka me thn TD anamesa se ola ta jevgh attributes
if(sizeatr1<sizeatr2)
{
T =new double [sizeatr1][sizeatr2];
m1=0; m2=0;
while (w1<s1attribute.size())
{
if(s1attribute.get(w1).toString().equals("attribute"))
{
attribute1=s1attribute.get(w1+1).toString();
toConcept1=s1attribute.get(w1+3).toString();
while (w2<s2attribute.size())
{
if (s2attribute.get(w2).toString().equals("attribute"))
{
if(w2+1<s2attribute.size() && w2+3<s2attribute.size())
{ attribute2 = s2attribute.get(w2 + 1).toString();
toConcept2 = s2attribute.get(w2 + 3).toString();
T[m1][m2] = totalDist2(attribute1, attribute2, toConcept1,toConcept2,
isaconcepts);
m2++;
w2++;
}
else
w2++;
}
else
w2++;
}
w1++;
w2=0;
m1++;
m2=0;
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}
else
w1++;
}//ypologizei thn TD gia ka8e mia idiothtas me ka8e allh tou allou concept
}
m1=0; m2=0; w1=0;
w2=0;
if(sizeatr2<=sizeatr1)
{
T =new double [sizeatr2][sizeatr1];
m1=0; m2=0;
while (w2<s2attribute.size())
{
if(s2attribute.get(w2).toString().equals("attribute"))
{
attribute2=s2attribute.get(w2+1).toString();
toConcept2=s2attribute.get(w2+3).toString();
while (w1<s1attribute.size())
{
if (s1attribute.get(w1).toString().equals("attribute"))
{
if(w1+1<s1attribute.size() && w1+3<s1attribute.size())
{ attribute1 = s1attribute.get(w1 + 1).toString();
toConcept1 = s1attribute.get(w1 + 3).toString();

T[m1][m2] = totalDist2(attribute2, attribute1, toConcept2, toConcept1,
isaconcepts);
m2++;
w1++;
}
else
w1++;
}
else
w1++;
}
w2++;
w1=0;
m1++;
m2=0;
}
else
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w2++;
}//ypologizei thn TD gia ka8e mia idiothtas me ka8e allh tou allou concept
}

w1=0;
w2=0;
if (sizeatr1 == 1)//an to ena concept exei mono mia idiothta tote results=T
{
double results[] = new double[sizeatr2];
T = new double[sizeatr1][sizeatr2];
m1=0; m2=0;
while (w1<s1attribute.size())
{
if(s1attribute.get(w1).toString().equals("attribute"))
{
attribute1=s1attribute.get(w1+1).toString();
toConcept1=s1attribute.get(w1+3).toString();
while (w2<s2attribute.size())
{
if (s2attribute.get(w2).toString().equals("attribute"))
{
if(w2+1<s2attribute.size() && w2+3<s2attribute.size())
{ attribute2 = s2attribute.get(w2 + 1).toString();
toConcept2 = s2attribute.get(w2 + 3).toString();

T[m1][m2] = totalDist2(attribute1, attribute2, toConcept1,toConcept2,
isaconcepts);
m2++;
w2++;
}
else
w2++;
}
else
w2++;
}
w1++;
w2=0;
m1++;
m2=0;
}
else
w1++;
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}//ypologizei thn TD gia ka8e mia idiothtas me ka8e allh tou allou concept
int metr = 0;
for (int u = 0; u < sizeatr1; u++)
{
for (int y = 0; y < sizeatr2; y++)
{
results[metr] = T[u][y];
metr++;
}
}

double apotelesma= bubblesort(results);
return apotelesma;
}
w1=0;
w2=0;
if(sizeatr2==1)//an to ena concept exei mono mia idiothta tote results=T
{ double results[]=new double[sizeatr1];
T = new double[sizeatr2][sizeatr1];
m1=0; m2=0;
while (w2<s2attribute.size())
{
if(s2attribute.get(w2).toString().equals("attribute"))
{
attribute2=s2attribute.get(w2+1).toString();
toConcept2=s2attribute.get(w2+3).toString();
while (w1<s1attribute.size())
{
if (s1attribute.get(w1).toString().equals("attribute"))
{
if(w1+1<s1attribute.size() && w1+3<s1attribute.size())
{ attribute1 = s1attribute.get(w1 + 1).toString();
toConcept1 = s1attribute.get(w1 + 3).toString();

T[m1][m2] = totalDist2(attribute1, attribute2, toConcept1, toConcept2,
isaconcepts);
m2++;
w1++;
}
else
w1++;
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}
else
w1++;
}
w2++;
w1=0;
m1++;
m2=0;
}
else
w2++;
}
int metr=0;
for(int u=0;u<sizeatr2;u++)
{
for(int y=0;y<sizeatr1;y++)
{
results[metr]=T[u][y];
metr++;
}
}

double apotelesma= bubblesort(results);
return apotelesma;
}
//Tha prosthesoume twra ana pleiades ta TD tou T, gia na doume poia einai h beltisth
int p1=1;
int p2=1;
int min=0;
int max=0;//proswrina
boolean isminA=false;
boolean isminB=false;
double results[]=new double[1];
if (sizeatr1<=sizeatr2)
{
min=sizeatr1;
max=sizeatr2;
isminA=true;
for (int s=1;s<=sizeatr2;s++)
{
p2=p2*s;
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}
for (int s=1;s<=sizeatr2-sizeatr1;s++)
{
p1=p1*s;
}
results= new double [p2/p1];// apothikevei ta nomima apotelesmata (TD) twn pleiadwn
}
else
{
min=sizeatr2;
max=sizeatr1;
isminB=true;
for (int s=1;s<=sizeatr1;s++)
{
p1=p1*s;
}
for (int s=1;s<=sizeatr1-sizeatr2;s++)
{
p2=p2*s;
}
results= new double [p1/p2];// apothikevei ta nomima apotelesmata (TD) twn pleiadwn
}

//dhmiourgia tou pinaka index o opoios tha mas vohthisei na baloume ston pinaka
"results" mono tis nomimes antistoixhseis
double n=0;
int index[]=new int[min];
boolean bee=false;
boolean eisagogi=true;
int metr=0;
int counter=index.length -1;
while (!bee)
{
eisagogi=true;
n=0;
if (isminA)
{
for(int ij=0;ij<sizeatr1;ij++)
{
n = n + T[ij][index[ij]];
}
}
else
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{
for(int ji=0;ji<sizeatr2;ji++)
{
n= n + T[ji][index[ji]];
}
}
for (int k = 0; k < index.length; k++) {
for (int l = k + 1; l < index.length; l++) {
if (index[k] == index[l]) {
eisagogi = false;
}
}
}
if (eisagogi)
{
results[metr] = n;
metr++;
}
//na allaksoume tis times tou index[]
counter=index.length -1;
index[counter]++;
boolean smaller=false;
if (index[counter]>=max)
{ smaller=true; }
while(smaller)
{
smaller=false;
index[counter]=0;
counter--;
if(counter>=0)
{
index[counter]++;

if (index[counter]>=max)
{ smaller=true; }
}
else
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{
bee=true;
}
}
}//end

double apotelesma= bubblesort(results);
return apotelesma;// h mikroterh timh!
}//end of method
public static double bubblesort (double results[])
{
//bubblesort gia na taksinomhsoume ton results
double temp=0.0;
for (int ii = (results.length - 1); ii >= 0; ii--)
{
for (int jj = 1; jj <= ii; jj++)
{
if (results[jj-1] > results[jj])
{
temp = results[jj-1];
results[jj-1] = results[jj];
results[jj] = temp;
}
}
}
return results[0];
}

public static double totalDist2 (String a1, String a2, String toa1,String toa2,Vector
isaconcepts)
{
double totaldist2=0.0;
double D1=0.0;//leksikografikh apostash twn attributes
double D2=0.0;//leksikografikh apostash twn katalhksewn twn attributes
double D3=0.0;//DG
D1=D1 + similarityofStrings(a1,a2);
D2=D2 + similarityofStrings(toa1,toa2);
D3=D3 + GeneralizationDist(toa1,toa2,isaconcepts);
totaldist2=TotalDistance(D1,D2,D3);
return totaldist2;
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}//gia 2 attributes epistrefei to totalDist!
public static int positionofMin (double tableofDist[])//epistrefei th THESH ths minimum
apostashs, gia na doume pou 8a topo8eth8ei ierarchika to concept
{
int p=0;double temp=0.0;
double tablea[]= new double[tableofDist.length];
for (int h=0;h<tableofDist.length;h++)
{
tablea[h]=tableofDist[h];
}
double numbers[]= new double[100];
numbers=tableofDist;
for (int ii = (numbers.length - 1); ii >= 0; ii--)
{
for (int jj = 1; jj <= ii; jj++)
{
if (numbers[jj-1] > numbers[jj])
{
temp = numbers[jj-1];
numbers[jj-1] = numbers[jj];
numbers[jj] = temp;
}
}
}
for(int h=0;h<tablea.length;h++)
{
if(numbers[0]==tablea[h])
{p=h;}
}
return p;
}//end of method
public static Vector isaofeachmultiple( Vector isamultiple, Vector isaconcepts)
{ Vector isaofeachmultiple =new Vector();
for(int h=0;h<isamultiple.size();h++)
{
String namesofmultiple[]=new String[500];
Vector test=new Vector();
namesofmultiple[h]=isamultiple.get(h).toString();//krataei to ka8e concept apo to
isamultiple
test=(Vector) monopatia(isamultiple.get(h).toString(),isaconcepts);
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isaofeachmultiple.add(test);//sthn idia 8esh pros8etei to vector ths me ta
monopatia
}
return isaofeachmultiple;
}
public static Vector diplomonopati1(Vector isaofeachmultiple, Vector dipla)
{
Vector monopatiac=new Vector();
Vector monopatiac2=new Vector();
Vector example1=new Vector();
Vector example2=new Vector();
Vector v1=new Vector();
Vector v2=new Vector();
v1.add(dipla.get(0).toString());
v2.add(dipla.get(0).toString());
boolean b=false;
boolean existsdm=false;
int u=0;
int y=0;
int u2=0;
int u3;
int n=0;int ac=0;boolean bb=false;int ab=0;int aa=0;
while(n<isaofeachmultiple.size()-1 && bb==false)
{
monopatiac=(Vector) isaofeachmultiple.get(n);//pairnei to vector me ta
monopatia tou enos concept
aa=n+1;
while(aa<isaofeachmultiple.size()&& bb==false )
{

ab=0;
monopatiac2= (Vector) isaofeachmultiple.get(aa);//pairnei to vector
me ta monopatia tou epomenou
while(ab<monopatiac.size()&& bb==false)
{ example1.add(monopatiac.get(ab));
ac=0;
while(ac<monopatiac2.size()&& bb==false)
{
example2.add(monopatiac2.get(ac));
u2=0;
//method
while(u2<example1.size() && bb==false)
{ u3=0;
while(u3< example2.size()&& bb==false)
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{
if(example1.get(u2).toString().equals(example2.get(u3).toString())&&
!(example1.get(u2).toString().equals("USER")))
{
bb=true;
System.out.println("Yparchoun dipla monopatia");
existsdm=true;
for (int qqq=0; qqq<=u2; qqq++)
{ v1.add(example1.get(qqq).toString()); }//ta
concepts tou enos monopatiou
for (int p=0; p<=u3; p++)
{ v2.add(example2.get(p).toString());

}//ta

concepts tou allou monopatiou
}
u3++;
}
u2++;
}
ac++;
}
ab++;
}
aa++;
}
n++;
}
return v1;
}
public static Vector diplomonopati2(Vector isaofeachmultiple, Vector dipla)
{
Vector monopatiac=new Vector();
Vector monopatiac2=new Vector();
Vector example1=new Vector();
Vector example2=new Vector();
Vector v1=new Vector();
Vector v2=new Vector();
v1.add(dipla.get(0).toString());
v2.add(dipla.get(0).toString());
boolean b=false;
boolean existsdm=false;
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int u=0;
int y=0;
int u2=0;
int u3;
int n=0;int ac=0;boolean bb=false;int ab=0;int aa=0;
while(n<isaofeachmultiple.size()-1 && bb==false)
{
monopatiac=(Vector) isaofeachmultiple.get(n);//pairnei to vector me ta
monopatia tou enos concept
aa=n+1;
while(aa<isaofeachmultiple.size()&& bb==false )
{ ab=0;
monopatiac2= (Vector) isaofeachmultiple.get(aa);//pairnei to vector
me ta monopatia tou epomenou
while(ab<monopatiac.size()&& bb==false)
{ example1.add(monopatiac.get(ab));
ac=0;
while(ac<monopatiac2.size()&& bb==false)
{
example2.add(monopatiac2.get(ac));
u2=0;
//method
while(u2<example1.size() && bb==false)
{ u3=0;
while(u3< example2.size()&& bb==false)
{
if(example1.get(u2).toString().equals(example2.get(u3).toString())&&
!(example1.get(u2).toString().equals("USER")))
{
bb=true;
System.out.println("Yparchoun dipla monopatia");
existsdm=true;
for (int qqq=0; qqq<=u2; qqq++)
{ v1.add(example1.get(qqq).toString()); }//ta
concepts tou enos monopatiou
for (int p=0; p<=u3; p++)
{ v2.add(example2.get(p).toString());

}//ta

concepts tou allou monopatiou
}
u3++;
}
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u2++;
}
ac++;
}
ab++;
}
aa++;
}
n++;
}
return v2;
}

public static boolean existdiplamonopat(Vector isaofeachmultiple, Vector dipla)
{
Vector monopatiac=new Vector();
Vector monopatiac2=new Vector();
Vector example1=new Vector();
Vector example2=new Vector();
Vector v1=new Vector();
Vector v2=new Vector();
v1.add(dipla.get(0).toString());
v2.add(dipla.get(0).toString());
boolean b=false;
boolean existsdm=false;
int u=0;
int y=0;
int u2=0;
int u3;
int n=0;int ac=0;boolean bb=false;int ab=0;int aa=0;
while(n<isaofeachmultiple.size()-1 && bb==false)
{
monopatiac=(Vector) isaofeachmultiple.get(n);//pairnei to vector
me ta monopatia tou enos concept
aa=n+1;
while(aa<isaofeachmultiple.size()&& bb==false )
{

ab=0;
monopatiac2= (Vector) isaofeachmultiple.get(aa);//pairnei to
vector me ta monopatia tou epomenou
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while(ab<monopatiac.size()&& bb==false)
{ example1.add(monopatiac.get(ab));
ac=0;
while(ac<monopatiac2.size()&& bb==false)
{
example2.add(monopatiac2.get(ac));
u2=0;
//method
while(u2<example1.size() && bb==false)
{ u3=0;
while(u3< example2.size()&& bb==false)
{
if(example1.get(u2).toString().equals(example2.get(u3).toString())&&
!(example1.get(u2).toString().equals("USER")))
{
bb=true;
System.out.println("Yparchoun dipla monopatia");
existsdm=true;
for (int qqq=0; qqq<=u2; qqq++)
{ v1.add(example1.get(qqq).toString()); }//ta
concepts tou enos monopatiou
for (int p=0; p<=u3; p++)
{ v2.add(example2.get(p).toString());

}//ta

concepts tou allou monopatiou
}
u3++;
}
u2++;
}
ac++;
}
ab++;
}
aa++;
}
n++;
}
return existsdm;
}
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public static Vector adddipla(String c1)//topothetisi ths bashs tou diplou monopatiou
{
Vector dipl=new Vector ();
dipl.add(c1);
return dipl;
}

public static Vector addisamultiple (int r, int a, Vector words)
{
Vector isamultiple=new Vector();
while(!(words.elementAt(r+a+2).toString().startsWith("(",0)))
{
isamultiple.add(words.get(r+a+1).toString());
a++;
}

isamultiple.add(words.get(r+a+1).toString().substring(0,words.get(r+a+1).toString().lengt
h()-1));
return isamultiple;
}
public static void main(String args[])
{
try
{
String isa1="";
String newc="";
String st = "";
String sh = "";
String shdefclass= "";
String stdefclass="";
int c=0;
int i=0;
int j=0;
int r=0;
int x=0;
Vector lines = new Vector();
Vector words = new Vector();
Vector concepts=new Vector();//vector me ola ta cocepts
Vector isaconcepts=new Vector();
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Vector isamultiple=new Vector();
Vector isamul1=new Vector();
Vector isamul2=new Vector();
Vector dipla =new Vector();
Vector isan=new Vector();
Vector totalofisamultiple[]=new Vector[100];
String namesofmultiple[]=new String[500];
Vector isaofeachmultiple=new Vector();
Vector test=new Vector();
String s = new String("C:/newspaper.txt");
FileReader in = new FileReader(s);
Vector v1=new Vector();
Vector v2=new Vector();
boolean existdm=false;
//----------------------------------------------STEP 1-----------------------------------------while ( (c = in.read()) != -1 )//mexri to telos tou arxeiou
{
char arr[] = new char[1];
arr[0] = (char) c;
sh = new String(arr); //giati pairnei pinaka charakthrwn
st += sh;
if (c==10)
{
lines.add(st.trim());//ka8e st einai mia grammh
sh="";
st="";
}
i++;
}//end of while
lines.add(st.trim());
for (int w=0; w<lines.size(); w++)
{
words.add(stdefclass.trim());//ka8e stdefclass einai mia leksi
shdefclass="";
stdefclass="";
for (j=0; j<lines.get(w).toString().length(); j++)
{
char arr1[] = new char[1];
arr1[0] = (char) lines.get(w).toString().charAt(j);
shdefclass= new String (arr1);
stdefclass += shdefclass;
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if ((lines.get(w).toString().charAt(j)==32))
{
words.add(stdefclass.trim());//ka8e stdefclass einai mia leksi
shdefclass="";
stdefclass="";
}
}
}
words.add(stdefclass.trim());//ka8e stdefclass einai mia leksi
shdefclass="";
stdefclass="";
//ws edw exoume 2 vectors, lines kai words ta opoia exoun tis grammes kai tis lekseis
antistoixa tou arxeiou
for (int e=0; e<words.size(); e++)//dhmiourgia tou vector me ola ta cocepts
{
if (words.elementAt(e).toString().trim().equals("(defclass"))
{
concepts.add(words.elementAt(e+1).toString());
}
}
//evresh pollaplis klironomikotitas
boolean stop=false;
boolean existsmultinher=false;
int a=1;
int k=0;
while(k<concepts.size()&& stop==false)
{
for ( r=0; r< words.size();r++)
{
if(concepts.elementAt(k).toString().equals(words.elementAt(r).toString())&&
(words.elementAt(r-1).toString().trim().equals("(defclass")))
{
while ( !(words.get(r+a).toString().equals("(is-a")))//diavazei
documentation
{
a++;
}
isaconcepts.add("concept");
isaconcepts.add(concepts.elementAt(k).toString());
int q=a;
while(!(words.get(r+q+1).toString().startsWith("(",0)))
{
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isaconcepts.add(words.get(r+q+1).toString());//eisagogi tou concept mazi
me ta amesa isa tou
q++;
}
String sv=isaconcepts.get(isaconcepts.size()-1).toString();
isaconcepts.remove(isaconcepts.size()-1);
isaconcepts.add(sv.substring(0,sv.length()-1));//gia na fygei h paren8esh
apo to teleftaio isa
if (!(words.elementAt(r+a+2).toString().startsWith("(",0)))//an to amesws
epomeno den einai to ( tote eixame mono mia ypertajh, thn "r+a+1"
{
System.out.println("Yparchei pollapli klhronomikothta");
existsmultinher=true;
String concept1=concepts.get(k).toString();
dipla=adddipla (concept1); //eisagw th bash tou pithanou diplou
monopatiou
isamultiple=addisamultiple (r,a,words);//kalesma gia dipla monopatia
me to isamultiple
isaofeachmultiple=isaofeachmultiple(isamultiple,isaconcepts);
v1=diplomonopati1(isaofeachmultiple,dipla);
v2=diplomonopati2(isaofeachmultiple,dipla);
existdm=existdiplamonopat(isaofeachmultiple,dipla);
if (existdm)
{
stop=true;//exeis brei ta dipla monopatia, opote stamata
System.out.println("STOP");
}
}
a=0;
}
}
k++;
}
//Dhmiourgia gia ka8e concept pou anhkei sto vector:isamultiple ena vector me oles tis
iperklaseis tou

System.out.println();
System.out.println("isaofeachmultiple");
for ( int b=0; b<isaofeachmultiple.size();b++)
{ System.out.println(isaofeachmultiple.get(b));}
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//evresh twn diplwn monopatiwn

System.out.println("-----------DIpla MOnopatia----------------");
if ( existsmultinher==true)
{
System.out.println();
if (existdm)
{ //existdm
System.out.println("Prwto monopati");
for (int v11 = 0; v11 < v1.size(); v11++) {
System.out.println(v1.get(v11).toString());
}
System.out.println("Deftero monopati");
for (int v11 = 0; v11 < v2.size(); v11++) {
System.out.println(v2.get(v11).toString());
}
System.out.println();

//-------------------------------------Step2-------------------------------------------------------double di = 0.0;
boolean telos = false;
int h1 = 1;
Vector vm1 = new Vector();
for (int h = v1.size() - 1; h >= 0; h--)//o vector vm1 exei tis ennoies ierarxika apo
panw pros ta katw(aristera->deksia)
{
vm1.add(v1.get(h).toString());
}
Vector vm2 = new Vector();
for (int h = v2.size() - 1; h >= 0; h--) { //omoia kai gia ton vector vm2
vm2.add(v2.get(h).toString());
}
double tableofDist[] = new double[vm1.size()];
Vector finalV = new Vector();
for (int h = 0; h < vm1.size() - 1; h++)
{
finalV.add(vm1.get(h).toString()); //ton gemizw me ta concepts tou prrwtou
monopatiou ektos apo to teleftaio concept
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}
System.out.println("vm1");
for(int ii=0;ii<vm1.size();ii++)
{System.out.println(vm1.get(ii).toString());}
System.out.println();
System.out.println("vm2");
for(int ii=0;ii<vm2.size();ii++)
{System.out.println(vm2.get(ii).toString());}
System.out.println();

int pos = 0;
while (h1 < vm2.size() - 1 && telos == false && ! (vm1.size() == 1))//ta
endiamesa tou enos monopatiou ta sygkrinw me ola ta concepts tou allou monopatiou
{
for (int f = 0; f < vm1.size(); f++)
{
tableofDist= new double [vm1.size()];
//kalesma me8odou!!!!!!!!
di = totalDist(vm2.get(h1).toString(), vm1.get(f).toString(),words,
isaconcepts);
tableofDist[f] = di; //to megethos tou pinaka einai oso kai tou vm1
}

int position = positionofMin(tableofDist);

if (position == vm1.size() - 1)
{

telos = true;
for (int e = h1; e < vm2.size() - 1; e++)
{
finalV.add(vm2.get(e).toString()); //ola! ta concept tou defterou mpainoun
apo katw
}

}
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else if (position == 0)
{
if (! (vm1.size() == 2))
{
finalV.add(position +1, vm2.get(h1).toString());
vm1.remove(0);
pos = 2;
}
else
{
if (totalDist(vm2.get(h1).toString(), vm2.get(h1 - 1).toString(),words,
isaconcepts) <totalDist(vm2.get(h1).toString(), vm1.get(0).toString(),words,
isaconcepts))
{
finalV.add(finalV.size() - 1, vm2.get(h1).toString());
//de kanw remove
}
else
{
telos = true;
for (int e = h1; e < vm2.size() - 1; e++)
{
finalV.add(vm2.get(e).toString()); //ola! ta concept tou defterou mpainoun
apo katw
}
}
}
}
else
{ //einai pio poli similar me to opoiodhpote allo concept anamesa sto prwto
monopati
if (tableofDist[position - 1] < tableofDist[position + 1])
{
finalV.add(position + pos, vm2.get(h1).toString());//oi epomenes sygkriseis
tha ginoun gia tis ennoies pou briskontai katw apo to prwto deksio concept
for (int w = 0; w < position; w++)
{
vm1.remove(0);
}
pos = position + 1;
}
else
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{
finalV.add(position + 1 + pos, vm2.get(h1).toString());
pos = position + 1;
for (int w = 0; w < pos; w++)
{
vm1.remove(w);
}
pos = position + 2;
}
}
h1++;
}//end of while
System.out.println();
//finalV.add(vm1.get(vm1.size() - 1).toString()); //prosuetw to pio katw sthn
ierarchia concept
finalV.add(dipla.get(0).toString());
System.out.println();
System.out.println("Proteinomemh Telikh Ierarxia");
for (int t = 0; t < finalV.size(); t++)
{
System.out.println(finalV.get(t).toString());
}
}
else
{
System.out.println("Den yparchoun dipla monopatia");
}
}
else
{
System.out.println("Den yparchei pollapli klhronomikothta");
}
//-----------------------------------END-------------------------------------------------------------------}//try

catch (FileNotFoundException e1)
{
System.out.println("!!!!!FileNotFoundException");
e1.printStackTrace();
}
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catch (IOException e2)
{
System.out.println("!!!!!IOException");
e2.printStackTrace();
}
}
}
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