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Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραγδαία πρόοδος των δικτυακών τεχνολογιών και  οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 

της  επικοινωνίας  έχουν  οδηγήσει  στην  ανάπτυξη  σύγχρονων  υπηρεσιών  που 

εξαρτώνται  από  την  πληροφορία  θέσης  του  χρήστη.  Όλες  οι  υπηρεσίες  αυτού  του 

είδους  προϋποθέτουν  την  ύπαρξη  ενός  θεωρητικού  μοντέλου  αναπαράστασης  του 

χώρου.  Μία  από τις  πλέον σύγχρονες  και  ευέλικτες  μεθόδους  περιγραφής χωρικών 

μοντέλων  είναι  ο  ορισμός  οντολογιών.  Στην  παρούσα πτυχιακή  εργασία  γίνεται  μία 

επισκόπηση  των  βασικότερων  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  τη  μοντελοποίηση 

εσωτερικών χώρων, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος με 

τη βοήθεια των οντολογιών. Ξεκινώντας από την περιγραφή των υπηρεσιών θέσης και 

των χαρακτηριστικών τους, εξετάζουμε τις απαιτήσεις που εισάγουν σε ότι αφορά τη 

μοντελοποίηση  του  χώρου.  Ακολούθως,  περιγράφουμε  τις  διάφορες  θεωρητικές 

μεθόδους  αναπαράστασης  του  χώρου  και  παρουσιάζουμε  ορισμένες  βασικές 

επιστημονικές προτάσεις για τη δημιουργία χωρικών μοντέλων. Τέλος, περιγράφονται 

βασικές χωρικές οντολογίες, εστιάζοντας στις έννοιες και σχέσεις που προσφέρονται 

από κάθε μία, και επιχειρείται μία ποιοτική αξιολόγηση και σύγκρισή τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Υπηρεσίες θέσης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: οντολογία, χωρικό μοντέλο,  έννοια, χωρική συσχέτιση, 
εσωτερικός χώρος
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ABSTRACT

The rapid  progress of  network  technologies and the constantly increasing needs of 

communication have led to the development of modern services that depend on the 

user’s  location  information.  All  services  of  this  kind  assume  the  existence  of  a 

theoretical space representation model. One of the most modern and flexible methods 

for describing spatial models is the definition of ontologies. This thesis is an overview of 

the most fundamental issues concerning the modeling of indoor spaces, emphasizing 

on the approach through using ontologies. Starting from the location based services 

and  their  characreristics,  we  examine  the  requirements  they  introduce  to  space 

modeling.  Furthermore,  we  describe  the  various  theoretical  space  repsesentation 

methods and we present several basic scientific proposals for creating space models. 

Finally,  basic  space  ontologies  are  described,  focusing  on  the  concepts  and 

relationships each one offers, and we attempt a qualitative evaluation and comparison. 

SUBJECT AREA: Location-based services

KEYWORDS: ontology, spatial model, concept, spatial relation, indoor space
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Πρόλογος

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  του  Προπτυχιακού 

Προγράμματος  Σπουδών  του  Τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αντικείμενο μελέτης της είναι η 

παρουσίαση  και  διερεύνηση  θεμάτων  σχετικών  με  τη  μοντελοποίηση  εσωτερικών 

χώρων  μέσω  της  τεχνολογίας  των  οντολογιών.  Περιγράφονται  διάφορα  θεωρητικά 

μοντέλα  αναπαράστασης  του  χώρου,  οι  υπηρεσίες  θέσης  που  μπορούν  να 

υποστηριχθούν  από  αυτά  τα  μοντέλα,  δίνοντας  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  υπηρεσίες 

πλοήγησης, και πραγματοποιείται μία ποιοτική συγκριτική μελέτη κάποιων υπάρχοντων 

χωρικών οντολογιών. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται μερικά από τα βασικά θέματα 

που  σχετίζονται  με  την  οντολογική  προσέγγιση  για  τη  μοντελοποίηση  εσωτερικών 

χώρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΗΣ

1.1 Γενικά

Είναι  γεγονός  πως  στις  μέρες  μας  η  ανάγκη  για  δυνατότητα  επικοινωνίας  μεταξύ 

ανθρώπων, αλλά και συστημάτων, είναι υπαρκτή και αμεσότερη από ποτέ. Παράλληλα, 

είναι επιθυμητό και σε πολλές περιπτώσεις αναγκαίο, η επίτευξη αυτής της επικοινωνίας 

να  διακρίνεται  από  ορισμένα  χαρακτηριστικά.  Τέτοια  χαρακτηριστικά  είναι  η  όσο  το 

δυνατό  μεγαλύτερη  ανεξαρτησία  από  το  χώρο  και  το  χρόνο  (επίτευξη  σύνδεσης 

οποτεδήποτε  και  μεταξύ  δύο  οποιωνδήποτε  σημείων),  η  ευκολία  καθώς  και  η 

υποστήριξη ενός δυναμικού χαρακτήρα της επικοινωνίας (για παράδειγμα ο χρήστης να 

μην  είναι  μονίμως  συνδεδεμένος  με  την  εφαρμογή).  Αυτές  τις  ανάγκες  έρχεται  τα 

τελευταία χρόνια να καλύψει σε μεγάλο βαθμό η ασύρματη επικοινωνία, προσφέροντας 

μία πληθώρα από εφαρμογές, το πλήθος των οποίων αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό.

Μία  από  τις  σημαντικότερες  εφαρμογές  της  ασύρματης  επικοινωνίας  αποτελούν  οι 

υπηρεσίες θέσης (Location Based Services-LBS). Αυτές είναι υπηρεσίες που βασίζονται 

στην  πληροφορία  της  θέσης  ενός  χρήστη  ή  ενός  συστήματος  και  μπορούν  να  τον 

εφοδιάσουν  με  κάποια  πρόσθετη  πληροφορία  την  οποία  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

εξάγουν  με  αυτοματοποιημένο  τρόπο.  Επιπλέον,  οι  χρήστες  και  τα  αντικείμενα  του 

συστήματος που αναπαριστούμε δεν είναι απαραίτητο να είναι σταθερά, αλλά μπορεί 

να είναι και κινούμενα. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση της χρήσης 

ασύρματων δικτύων και αισθητήρων εντοπισμού έχει  διευκολύνει  τη δυνατότητα των 

υπηρεσιών θέσης για υποστήριξη της κινητικότητας.  Είναι  συνεπώς βέβαιο πως στο 

άμεσο μέλλον ανάλογες  υπηρεσίες  θα αποτελούν μέρος  της  καθημερινής  ζωής του 

μέσου ανθρώπου.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες,  που δέχονται  και  επεξεργάζονται  την πληροφορία θέσης, 

είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν ένα μοντέλο αναπαράστασης του χώρου για σταθερά 

και κινούμενα αντικείμενα. Μέσω ενός τέτοιου μοντέλου καθίσταται δυνατή η ανάκτηση 

της πληροφορίας θέσης των αντικειμένων, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία της για 

την παροχή των τελικών υπηρεσιών. 
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Η χρήση  οντολογιών  για  την  αναπαράσταση  του  χώρου  αποτελεί  μία  διαδεδομένη 

επιλογή που προσφέρει τόσο στη δημιουργία ενός καλά ορισμένου και χωρίς αντιφάσεις 

μοντέλου  όσο  και  στην  ευελιξία  εξαγωγής  συμπερασμάτων.  Στα  πλαίσια  αυτής  της 

πτυχιακής εργασίας εξετάστηκε η χρήση οντολογιών στην αναπαράσταση εσωτερικών 

χώρων σε συνδυασμό με την εφαρμογή τους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που 

προκύπτουν από τα διάφορα είδη υπηρεσιών θέσης.

Στο  πρώτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι  τύποι  των υπηρεσιών θέσης,  καθώς και  οι 

τύποι επερωτήσεων που προκύπτουν από αυτές. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής 

αναφορά στα υπάρχοντα χωρικά μοντέλα και  περιγράφονται  κάποια μοντέλα χώρου 

που έχουν προταθεί και εφαρμοσθεί. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή των 

δύο βασικότερων χωρικών οντολογιών που υπάρχουν.  Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται το σύστημα πλοήγησης OntoNav, εστιάζοντας στην οντολογία πλοήγησης 

ΙΝΟ, συγκρίνονται  οι  χωρικές οντολογίες  των  SUMO και  OpenCYC και  εξετάζεται  η 

δυνατότητα  σύνδεσης  της  οντολογίας  πλοήγησης  ΙΝΟ  στην  γενικότερη  οντολογία 

OpenCYC.

Στο τέλος της εργασίας περιέχονται οι διάφορες αναφορές (άρθρα, ιστοσελίδες, βιβλία), 

οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση γνώσης.

1.2 Ορισμός της έννοιας <<υπηρεσία θέσης>>

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών οδήγησε στη δημιουργία 

νέων αναγκών για  υπηρεσίες  προς τους χρήστες.  Ένα μεγάλο τμήμα των αναγκών 

αυτών σχετιζόταν με επιπρόσθετη πληροφορία που παρείχε το δίκτυο ή ακόμα και η 

ίδια  η  εφαρμογή  στο  χρήστη,  κάνοντας  χρήση  της  πληροφορίας  θέσης  που  αυτός 

βρισκόταν. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη δημιουργία του όρου «υπηρεσίες θέσης».

Με τον όρο «υπηρεσίες θέσης» (αναφέρονται και ως «υπηρεσίες εξαρτώμενες από τη 

θέση»)  [31]  αναφερόμαστε  σε  εφαρμογές  που  παρέχουν  στο  χρήστη  κάποια 

λειτουργικότητα  κάνοντας  χρήση  της  πληροφορίας  θέσης  που  αυτός  βρίσκεται. 

Παραδείγματα τέτοιας μορφής υπηρεσιών είναι οι υπηρεσίες πλοήγησης, οι οποίες ως 

βασικό δεδομένο εισόδου τη θέση του κινητού χρήστη.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις  βασικές υπηρεσίες 

θέσης και να καταγράψουμε τις απαιτήσεις τους, οι οποίες, λόγω του μεγάλου πλήθους 

των υπηρεσιών, είναι και αυτές με τη σειρά τους πολυάριθμες.

1.3 Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών θέσης

Μία λεπτομερής ανάλυση των υπηρεσιών θέσης με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

των απαιτήσεων που εισάγει η κάθε υπηρεσία είναι η ακόλουθη [38] :

1) Υπηρεσίες πλοήγησης (Navigation Services)

Είναι  υπηρεσίες  που  καθοδηγούν  το  χρήστη  της  υπηρεσίας  προς  ένα  καθορισμένο 

προορισμό. Τέτοιας μορφής υπηρεσίες μπορεί να είναι η εύρεση ενός εστιατορίου ή το 

πώς θα φτάσει σε κάποιον άλλο χρήστη. Η πληροφορία που θα μεταφερθεί στο χρήστη 

μπορεί  να επηρεαστεί  και  από πληροφορία που έχει  συλλεχθεί  με δυναμικό τρόπο, 

όπως  πληροφορία  καιρού  ή  κυκλοφοριακής  κίνησης.  Τέτοιες  υπηρεσίες  βρίσκουν 

εφαρμογή για χρήση από επισκέπτες μιας περιοχής ή σαν αυτόματοι οδηγοί τουριστών 

ή ακόμα και από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η «pull-

based»  φύση  τους.  Ο  κινητός  χρήστης  αιτείται  ρητά  της  εφαρμογής  για  λήψη 

πληροφορίας, παρέχοντας ουσιαστικά και την πληροφορία της θέσης του.

2) Υπηρεσίες παρακολούθησης (Tracking Services)

Αυτή  η  κατηγορία  των  υπηρεσιών  σχετίζεται  με  την  παρακολούθηση  της  κίνησης 

ανθρώπων ή αυτοκινήτων.  Ειδικά η κατηγορία που σχετίζεται  με τον εντοπισμό της 

θέσης  αυτοκινήτων  είναι  πιο  γνωστή  με  το  όνομα  «διαχείριση  στόλου-fleet 

management»  και  χρησιμοποιείται  από  εταιρείες  με  σκοπό  τη  μείωση  του  κόστους 

διαχείρισής τους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Σε όλες τις υπηρεσίες 

παρακολούθησης η γεωγραφική θέση των αντικειμένων που παρακολουθούνται είναι 

πάντοτε  γνωστή.  Χαρακτηριστικό  αυτών  των  υπηρεσιών  είναι  ο  συνήθως  μεγάλος 

αριθμός διαχειριζόμενων οντοτήτων.
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3) Υπηρεσίες διάδοσης πληροφορίας (Information dissemination services) 

Η συγκεκριμένη κατηγορία  αναφέρεται  σε  υπηρεσίες  που διαδίδουν περιεχόμενο σε 

κινητούς χρήστες σχετικό με τη θέση και το προφίλ τους. Η συχνότερη περίπτωση είναι 

η περίπτωση της διάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων. Όταν η διάδοση των μηνυμάτων 

είναι καθολική, τότε όλοι οι  χρήστες που εισέρχονται  σε μια περιοχή λαμβάνουν ένα 

μήνυμα.  Η  διάδοση  μπορεί  να  είναι  επιλεκτική  ανάλογα  με  το  προφίλ  και  τα 

ενδιαφέροντα του χρήστη.

4) Παιχνίδια εξαρτώμενα από τη θέση (Location-based games) 

Αναφέρονται  κυρίως  στην  αγορά  των  νεαρών  ηλικιακά  κινητών  χρηστών  που 

συνδέονται  δικτυακά  σε  μία  εφαρμογή  διασκέδασης.  Αυτή  η  κατηγορία  υπηρεσιών 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε στάδιο ραγδαίας ανάπτυξης.

5) Υπηρεσίες υποστήριξης εκτάκτου ανάγκης (Emergency support services) 

Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε σε υπηρεσίες οι οποίες αναλαμβάνουν τον εντοπισμό 

της  θέσης  ενός  ανθρώπου  ή  ενός  οχήματος,  όταν  αυτό  εκπέμψει  σήμα  έκτακτης 

ανάγκης. Ο σκοπός της εφαρμογής είναι η αποστολή άμεσης βοήθειας στο σημείο που 

εντοπίστηκε. Ανάλογη εφαρμογή στην περίπτωση των οχημάτων είναι ο εφοδιασμός 

τους με κατάλληλο εξοπλισμό ανίχνευσης για τον άμεσο εντοπισμό τους σε περίπτωση 

κλοπής. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτή την 

κατηγορία  χρησιμοποιούν  τις  υπάρχουσες  τεχνολογίες  εντοπισμού  θέσης,  χωρίς  να 

εισάγουν νέες απαιτήσεις.

6) Υπηρεσίες χρέωσης βασισμένες στη θέση (Location-sensitive billing)

Αποτελούν εφαρμογές που αναλαμβάνουν τη δυναμική χρέωση ενός κινητού χρήστη 

ανάλογα με την τρέχουσα θέση του. Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών βασίζονται τα 

σύγχρονα και ευέλικτα συστήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη χρέωση των 

πελατών τους.
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1.4 Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών θέσης

Από  την  περιγραφή  των  υπηρεσιών  θέσης  που  προηγήθηκε  προκύπτουν  κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά που τις συνθέτουν. Μία υπηρεσία θέσης μπορεί να συνδυάζει 

πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά ανάλογα με την εφαρμογή. Μία σύντομη περιγραφή 

βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών ακολουθεί [17]:

1) Push και Pull-based υπηρεσίες

Μία  πολύ  γενική  κατηγοριοποίηση  των  υπηρεσιών  θέσης  με  βάση  τον  τρόπο 

λειτουργίας τους είναι ο διαχωρισμός τους σε υπηρεσίες Push και Pull.

Οι  υπηρεσίες  αυτόματης  προώθησης  (Push)  παρέχουν  στο  χρήστη  της  εφαρμογής 

πληροφορία που σχετίζεται με τη θέση που αυτός βρίσκεται, χωρίς ο ίδιος να το ζητήσει 

ρητά  από  την  εφαρμογή.  Ουσιαστικά  είναι  σαν  να  «σπρώχνει»  το  δίκτυο  την 

πληροφορία στον χρήστη, εξ’ ου και το όνομα Push.

Αντίθετα, το μοντέλο Pull είναι αυτό που ακολουθείται κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο. Σε 

αυτό, ο χρήστης αιτείται  να λάβει κάποια πληροφορία και το δίκτυο του απαντά είτε 

επιτυχώς, με το περιεχόμενο που ζητήθηκε, είτε με ένα μήνυμα αποτυχίας.

2) Υπηρεσίες άμεσου ή έμμεσου προφίλ χρήστη

Μία  υπηρεσία μπορεί  να  λαμβάνει  υπόψη της  και  τις  προσωπικές  προτιμήσεις  του 

χρήστη. Αυτή η πληροφορία προτίμησης μπορεί να αντλείται άμεσα από το χρήστη, για 

παράδειγμα  κατά  τη  φάση  εγγραφής  του  χρήστη  στη  συγκεκριμένη  υπηρεσία.  Η 

άντληση όμως αυτής της πληροφορία μπορεί να γίνεται και έμμεσα είτε παρατηρώντας 

την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη διεπαφή της υπηρεσίας είτε μέσω τρίτων.

3) Διαθεσιμότητα της πληροφορίας προφίλ του χρήστη

Η  πληροφορία  προφίλ  του  χρήστη  μπορεί  να  είναι  διαθέσιμη  είτε  όταν  ο  χρήστης 

αιτείται  της υπηρεσίας είτε  να είναι  από πριν διαθέσιμη στην υπηρεσία θέσης. Στην 

πρώτη περίπτωση, για παράδειγμα,  η πληροφορία προφίλ μπορεί  να βρίσκεται  στο 

τερματικό του χρήστη και να γίνεται γνωστή στη φάση αίτησης της υπηρεσίας.
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4) Σενάρια αλληλεπίδρασης

Γενικά,  οι  οντότητες  που  αλληλεπιδρούν  κατά  την  εκτέλεση  μιας  υπηρεσίας  θέσης 

μπορεί να είναι είτε ακίνητες είτε κινητές. Στην πρώτη περίπτωση δεν απαιτείται καμιά 

ιδιαίτερη  ανάγκη  για  δυναμική  διαχείριση  της  πληροφορίας  θέσης.  Αντίθετα,  στην 

περίπτωση που κάποια από τις οντότητες είναι κινητή, απαιτείται υποστήριξη δυναμικής 

διαχείρισης της πληροφορίας θέσης της οντότητας αυτής.

5) Πηγή της πληροφορίας θέσης

Η πληροφορία θέσης μπορεί να παρέχεται είτε από τον χρήστη όταν ο ίδιος το επιθυμεί 

είτε  μέσω του  ίδιου  του  δικτύου είτε  από κάποιον  τρίτο.  Στην  πρώτη περίπτωση η 

πληροφορία θέσης αποτελεί μέρος της αίτησης για παροχή της υπηρεσίας θέσης, ενώ 

στις άλλες περιπτώσεις μεταδίδεται από το τερματικό του χρήστη είτε ζητείται από την 

ίδια την υπηρεσία.

6) Ακρίβεια της πληροφορίας θέσης

Ανάλογα  με  την  τεχνολογία  που  χρησιμοποιείται,  η  ακρίβεια  υπολογισμού  της 

πληροφορίας θέσης ποικίλει από μερικά μέτρα έως και χιλιόμετρα.

7) Διατήρηση κατάστασης της διάδρασης

Αν  η  υπηρεσία  θέσης  διατηρεί πληροφορία  κατάστασης  για  πολλαπλές  αιτήσεις 

παροχής της υπηρεσίας από τον ίδιο χρήστη τότε χαρακτηρίζεται  stateful, ενώ αν δεν 

διατηρεί  κανένα  στοιχείο  προηγούμενων  προσπελάσεων  ονομάζεται  stateless.  Για 

παράδειγμα,  μπορεί  να  κρατούνται  προηγούμενες  θέσεις  του  χρήστη  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της μελλοντικής του θέσης.

8) Είδος πηγής πληροφορίας

Η  πηγή  μπορεί  να  παρέχει  είτε  στατική  πληροφορία  θέσης,  όπως  για  παράδειγμα 

χάρτες,  είτε  δυναμική  πληροφορία  θέσης,  όπως καιρικές  συνθήκες  ή  κυκλοφοριακή 

κίνηση.

Οι  υπηρεσίες  θέσης  που  θα  αποτελέσουν  σημείο  εστίασης  αυτής  της  πτυχιακής 

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 16



Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

εργασίας είναι οι υπηρεσίες πλοήγησης, λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιούν κατά 

κόρον τεχνολογίες οντολογιών, που θα παρουσιάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, για την 

αναπαράσταση του χώρου.

1.5 Υπηρεσίες πλοήγησης (Navigation Services)

Οι υπηρεσίες πλοήγησης (navigation services) είναι υπεύθυνες για την καθοδήγηση της 

μετακίνησης  αντικειμένων  από  ένα  μέρος  στο  άλλο.  Τα  τελευταία  χρόνια,  με  την 

ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των επικοινωνιών, των συστημάτων εντοπισμού θέσης και 

των  χωρικών  βάσεων  δεδομένων,  οι  υπηρεσίες  πλοήγησης  γνώρισαν  σημαντική 

πρόοδο.  Η  δυνατότητα  εύκολης  πρόσβασης  μέσω  δορυφόρων  σε  παγκόσμια 

συστήματα εντοπισμού έφερε την επανάσταση σε κάθε μορφή αυτόματης πλοήγησης. 

Παράλληλα,  υπήρξαν  και  άλλες  τεχνολογίες  που  συνέβαλλαν  στη  διάδοση  των 

υπηρεσιών πλοήγησης. Τέτοιες τεχνολογίες είναι τα handsets που χρησιμοποιούνται 

για τον εντοπισμό του    χρήστη, καθώς και άλλες δικτυακές τεχνολογίες όπως τα δίκτυα 

αισθητήρων. Αυτή η πληθώρα τεχνολογιών που περιβάλλει τις υπηρεσίες πλοήγησης 

παρέχει  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  μεγάλου  εύρους  εφαρμογών  και  υπηρεσιών, 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, που θα λαμβάνουν υπόψη την χωρική πληροφορία 

του χρήστη.

1.6 Συστήματα Πλοήγησης (Navigation Systems)

Όπως προαναφέρθηκε,  με  τον  όρο  "πλοήγηση"  αναφερόμαστε  στη  διαδικασία  που 

καθοδηγεί  την  κίνηση  ενός  αντικειμένου  μεταξύ  δύο  σημείων.  Αντίθετα,  με  τον  όρο 

"συστήματα πλοήγησης" εννοούμε τα συστήματα εκείνα που αποτελούνται από υλικό 

και λογισμικό και υλοποιούν την διαδικασία της πλοήγησης [33]. Ένα ολοκληρωμένο και 

σύγχρονο  σύστημα  πλοήγησης  είναι  μια  συλλογή  από  αισθητήρες  και  υλικό 

προερχόμενο από τους κλάδους των επικοινωνιών που έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση 

κίνησης  αντικειμένων,  ανθρώπων,  οχημάτων  και  οτιδήποτε  με  δυνατότητα  κίνησης. 
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Περιλαμβάνει μεθόδους προσδιορισμού θέσης, διαδρομής και υπολογισμού απόστασης 

που έχει διανυθεί. Ο τύπος των αντικειμένων προς μοντελοποίηση μπορεί να ποικίλει 

ανάλογα  με  την  εφαρμογή,  το  ίδιο  και  τα  χαρακτηριστικά  τους.  Επομένως,  είναι 

φυσιολογικό τα συστήματα πλοήγησης να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών 

που θα καλύψουν τις εκάστοτε ανάγκες της εφαρμογής, προσδιορίζοντας τις χωρικές 

συντεταγμένες του κινούμενου αντικειμένου, το ύψος του, την ταχύτητά του και πιθανώς 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. 

1.7 Κατηγοριοποίηση των τύπων επερωτήσεων για χωρικά και εν  

γένει πολυδιάστατα δεδομένα

Μία υπηρεσία θέσης θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει μία αναζήτηση για ένα 

ή  περισσότερα  σημεία  ενδιαφέροντος  (Point Of Interest-POI).  Ένα  σημείο 

ενδιαφέροντος  μπορεί  να είναι  για παράδειγμα ένα αντικείμενο ή μια τοποθεσία.  Οι 

τύποι  των δυνατών επερωτήσεων διακρίνονται  σε επερωτήσεις εγγύτητας (proximity 

queries) και σε επερωτήσεις χαρακτηριστικών (attribute queries). Οι επερωτήσεις που 

βασίζονται σε χωρικά ή πολυδιάστατα εν γένει δεδομένα είναι οι επερωτήσεις εγγύτητας 

(proximity queries). Αντίθετα, οι επερωτήσεις χαρακτηριστικών βασίζονται σε μη-χωρικά 

χαρακτηριστικά. Αυτά θα περιγραφούν ακολούθως σε αυτό το κεφάλαιο.

Η επεξεργασία επερωτήσεων σε πολυδιάστατα δεδομένα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες σε 

σχέση  με  την  επεξεργασία  των  συνηθισμένων  επερωτήσεων,  καθώς  και  πολύ 

μεγαλύτερες απαιτήσεις λόγω του μεγάλου όγκου των πολυδιάστατων δεδομένων και 

της  πολυπλοκότητας  τόσο  των  αντικειμένων  όσο  και  των  ίδιων  των  επερωτήσεων. 

Σημαντικό  ρόλο  στην  καλή  απόδοση  των  επερωτήσεων  παίζει  η  επιλογή  της 

πολυδιάστατης δομής δεδομένων και το πως αυτή δεικτοδοτεί τα αντικείμενα με βάση 

την απόστασή τους, όποια μετρική κι αν χρησιμοποιείται. 

Οι  τελεστές  που  μπορούμε  να  συναντήσουμε  όταν  πρόκειται  για  χωρικά  δεδομένα 

μπορούν να είναι τοπολογικοί (π.χ. βρες όλα τα αντικείμενα που τέμνουν ή καλύπτουν 

ένα δοσμένο αντικείμενο), κατεύθυνσης (π.χ. βρες όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται 

βόρεια από ένα δοσμένο αντικείμενο), ή απόστασης (π.χ. βρες όλα τα αντικείμενα που 
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απέχουν λιγότερο από μια δεδομένη απόσταση από ένα δοσμένο αντικείμενο). Επίσης 

μπορεί να συναντηθεί συνδυασμός αυτών με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. 

Κατά την επεξεργασία των επερωτήσεων, συνήθως ακολουθείται μια προσέγγιση δύο 

βημάτων.  Το  πρώτο  βήμα  είναι  αυτό  του  φιλτραρίσματος  (filtering step).  Κατά  τη 

διάρκεια  αυτού  του  βήματος  σχηματίζεται  το  σύνολο  υποψηφίων  αντικειμένων 

(candidate set),  το  οποίο  αποτελούν  όλα  τα  αντικείμενα  των  οποίων  τα  ελάχιστα 

περικλείοντα ορθογώνια (MBRs) ικανοποιούν τη δοσμένη επερώτηση. Το δεύτερο βήμα 

είναι  η  εκλέπτυνση  (refinement step).  Σε  αυτό  το  βήμα  κάθε  μέλος  του  συνόλου 

υποψηφίων εξετάζεται  για να βρεθεί  αν όντως ικανοποιεί  την επερώτηση και  τελικά 

βρίσκεται η πραγματική απάντηση σε αυτή. 

Όπως και σε όλες τις δομές δεδομένων, πολυδιάστατες ή μονοδιάστατες,  υπάρχει η 

επερώτηση επακριβούς ταύτισης (exact match query),  στην οποία ψάχνουμε όλα τα 

αντικείμενα που ταιριάζουν ακριβώς με το δοσμένο αντικείμενο, είτε αυτό είναι σημείο 

είτε χωρικό αντικείμενο με κάποια έκταση. Αυτού του τύπου όμως οι επερωτήσεις δεν 

είναι  τόσο  συχνές  όσο  άλλες,  ούτε  και  ιδιαίτερα  χρήσιμες  στις  περισσότερες 

περιπτώσεις για πολυδιάστατα δεδομένα.

Εκτός από το  exact match query,  οι  επερωτήσεις που υπάρχουν για πολυδιάστατες 

δομές δεδομένων χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: range queries, nearest neighbor 

queries και spatial join queries [1] [2] [3] [4].

Στην περιοχή των υπηρεσιών θέσης συνηθέστερα είναι τα επερωτήματα τύπου  range 

queries και nearest neighbor queries.

1.7.1 Range Queries

Ο στόχος αυτού του είδους επερωτήσεων είναι να βρουν όλα τα αντικείμενα τα οποία 

έχουν κάποια δοσμένη τοπολογική σχέση με ένα επίσης δοσμένο αντικείμενο. 

Ανάλογα  με  την  τοπολογική  αυτή  σχέση  και  το  αντικείμενο  που  δίνεται,  υπάρχουν 

διάφορες ειδικές περιπτώσεις:

Window Query 
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Δίνεται ένα διάστημα με  d διαστάσεις και ζητείται να βρεθούν όλα τα αντικείμενα που 

έχουν  τουλάχιστον  ένα  σημείο  κοινό  με  αυτό  το  διάστημα.  Η  περιοχή  που  δίνεται 

υπονοείται ότι είναι ορθογώνια.

Εικόνα 1.1: Παράδειγμα Window Query

Point Query

Δίνεται ένα σημείο και ζητείται να βρεθούν όλα τα αντικείμενα που περιέχουν αυτό το 

σημείο. Πολλοί θεωρούν τα  point queries σαν ξεχωριστή κατηγορία επερωτήσεων, αν 

και μπορούν να θεωρηθούν σαν ειδική περίπτωση του range query, αν θεωρήσουμε ότι 

η περιοχή επερώτησης έχει εκφυλιστεί σε ένα μόνο σημείο.

Εικόνα 1.2: Παράδειγμα Point Query

Intersection / Region / Overlap Query

Δίνεται ένα χωρικό αντικείμενο και ζητείται να βρεθούν όλα τα αντικείμενα που έχουν 

τουλάχιστον ένα κοινό σημείο με αυτό το αντικείμενο. 
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Εικόνα 1.3: Παράδειγμα Intersection / Region / Overlap Query

Enclosure Query

Δίνεται  ένα  χωρικό  αντικείμενο  και  ζητείται  να  βρεθούν  όλα  τα  αντικείμενα  που  το 

εσωκλείουν. 

Εικόνα 1.4: Παράδειγμα Enclosure Query

Containment Query 

Δίνεται  ένα  χωρικό  αντικείμενο  και  ζητείται  να  βρεθούν  όλα  τα  αντικείμενα  που 

εσωκλείονται από αυτό. 
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Εικόνα 1.5: Παράδειγμα Containment Query

Adjacency Query 

Δίνεται  ένα χωρικό αντικείμενο και ζητείται  να βρεθούν όλα τα αντικείμενα που είναι 

προσκείμενα σε αυτό. 

Εικόνα 1.6: Παράδειγμα Adjacency Query

Η επεξεργασία μιας τέτοια επερώτησης, στη γενική περίπτωση, απαιτεί κατ’ αρχήν την 

πρόσβαση στην ρίζα του δένδρου για να βρεθούν οι εγγραφές των οποίων το  MBR 

τέμνει  την  περιοχή  επερώτησης,  και  στη  συνέχεια  απαιτεί  πρόσβαση  σε  όλα  τα 

υποδένδρα  στα  οποία  δείχνουν  αυτές  οι  εγγραφές.  Η  διαδικασία  συνεχίζεται 

αναδρομικά  μέχρι  το  επίπεδο  των  φύλλων.  Σε  αυτό  το  επίπεδο  ξεκινάει  το  βήμα 

εκλέπτυνσης, το οποίο απαιτεί εξέταση των υποψήφιων αντικειμένων ένα προς ένα. 
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1.7.2 Nearest Neighbor Queries

Τέτοιου είδους επερωτήσεις (που συναντώνται και ως Similarity Queries) βρίσκουν τους 

k κοντινότερους  γείτονες  βασισμένες  σε  κάποιου  είδους  μετρική  για  την  απόσταση 

μεταξύ των περιεχομένων μιας δομής αποθήκευσης χωρικών (για παράδειγμα το  R-

δένδρο) δεδομένων και του σημείου που δίνεται στην επερώτηση. Τα ερωτήματα αυτά 

μπορούν να επεκταθούν και σε αντικείμενα που δεν είναι σημεία αλλά έχουν κάποια 

έκταση, εάν δοθούν οι απαραίτητοι ορισμοί και μέτρα για την απόσταση. 

Υπάρχουν  επίσης  τα  Incremental Nearest Neighbor Queries τα  οποία  βρίσκουν  τα 

αντικείμενα κατά αύξουσα σειρά απόστασης. Σε τέτοιου τύπου ερωτήματα υπάρχουν 

και άλλα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιηθούν, επομένως τα αντικείμενα που είναι 

κοντύτερα  στο  δοσμένο  σημείο  εξετάζονται  ένα  ένα  κατά  αυτή  τη  σειρά  μέχρι  να 

ικανοποιηθούν όλα τα κριτήρια.   Αυτού του είδους τα ερωτήματα διαφέρουν από τα 

κλασικά των  k κοντινότερων γειτόνων, γιατί δεν είναι εξ’ αρχής γνωστός ο αριθμός  k 

των  κοντινότερων  γειτόνων  που  πρέπει  να  βρούμε  και  να  εξετάσουμε  μέχρι  να 

ικανοποιηθούν όλα τα κριτήρια. 

Άλλου τύπου επερωτήσεις που εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία είναι τα αντίστροφα 

ερωτήματα  κοντινότερων  γειτόνων  (Reverse Nearest Neighbor Queries),  τα  οποία 

βρίσκουν το σύνολο των σημείων ή αντικειμένων της βάσης τα οποία έχουν το σημείο ή 

αντικείμενο της επερώτησης σαν κοντινότερο γείτονά τους. Η διαφορά γίνεται αντιληπτή 

αν  σκεφθούμε  ότι  το  πρόβλημα  της  εύρεσης  του  κοντινότερου  γείτονα  δεν  είναι 

συμμετρικό. Αν ένα σημείο p βρεθεί ότι έχει κοντινότερο γείτονα το σημείο  q, τότε δεν 

ισχύει απαραίτητα ότι το q έχει κοντινότερο γείτονά του το p. 

Τέλος,  υπάρχουν  και  τα  Approximate Nearest Neighbor Queries τα  οποία  είναι 

παρόμοια με τα  Nearest Neighbor μόνο που δέχονται σαν απαντήσεις και αντικείμενα 

τα οποία δεν είναι ακριβώς κοντινότεροι γείτονες, αλλά δεν είναι πολύ μακρύτερα από 

αυτούς, με κάποιο δοσμένο περιθώριο λάθους. 
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1.7.3 Spatial Join Queries

Σε  αυτού  του  τύπου  τις  επερωτήσεις  γενικά  υπάρχουν  δύο  σύνολα  χωρικών 

αντικειμένων,  R = {r1,  r2, ...,  rN} και  S = {  s1,  s2, ...,  sΜ}, και ζητείται να υπολογιστεί το 

σύνολο όλων των ζευγών (ri, sj), όπου ri є R και sj є S, για τα οποία ισχύει ένα χωρικό 

κατηγόρημα. Παραδείγματα τέτοιων κατηγορημάτων είναι σχέσεις παρόμοιες με αυτές 

των range queries, όπως το “overlaps”, “covers” κτλ. 

Κατά  την  εκτέλεση  των  Spatial Join Queries χρησιμοποιείται,  όπως και  στα  Range 

Queries,  διαδικασία  δύο  βημάτων,  φιλτραρίσματος  και  εκλέπτυνσης.  Κατά  το 

φιλτράρισμα βρίσκονται όλα τα ζευγάρια από MBRs αντικειμένων που ικανοποιούν το 

κατηγόρημα,  και  κατά  την εκλέπτυνση ελέγχονται  αυτά τα ζευγάρια για  να βρεθεί  η 

πραγματική απάντηση. Σε αντίθεση με τα Range και τα Nearest Neighbor Queries που 

χαρακτηρίζονται  σαν  απλής  σάρωσης  (single-scan),  τα  Spatial Join Queries 

χαρακτηρίζονται σαν πολλαπλών σαρώσεων (multi-scan), καθώς μπορεί να χρειαστεί 

πρόσβαση στα δεδομένα περισσότερες από μία φορές. Επομένως όπως είναι λογικό, 

έχουν αυξημένες απαιτήσεις  σε  πόρους,  και  παρουσιάζεται   μεγαλύτερη ανάγκη για 

δομές που επιτυγχάνουν καλή απόδοση στην εκτέλεση επερωτήσεων.  Τα ερωτήματα 

αυτά  μπορούν  να  επεκταθούν  και  σε  επερωτήσεις  που  απαιτούν  το  συνδυασμό 

περισσότερων από δύο σχέσεις, καθώς και χρήση διαφορετικών ευρετηρίων. 

Στο  κεφάλαιο  που  ακολουθεί  θα  αναφερθούμε  στα  διάφορα  χωρικά  μοντέλα  που 

υποστηρίζουν  τις  υπηρεσίες  θέσης.  Επίσης  θα  γίνει  μία  αντιστοίχηση  τόσο  των 

υπηρεσιών  όσο  και  των  επερωτήσεων  με  τα  χωρικά  μοντέλα  που  είναι  σε  κάθε 

περίπτωση καταλληλότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΩΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

2.1 Ορισμός της έννοιας «χωρικό μοντέλο»

Από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε πληροφορία βασισμένη στη θέση, είναι λογικό 

αυτή  η  πληροφορία να  πρέπει  να  αναπαρασταθεί  με  κάποιο  μοντέλο.  Με  τον  όρο, 

λοιπόν,  «χωρικά  μοντέλα»  αναφερόμαστε  σε  μοντέλα  δεδομένων  με  τα  οποία 

μπορούμε να αναπαραστήσουμε τη χωρική πληροφορία που χαρακτηρίζει κινητούς και 

σταθερούς χρήστες ή αντικείμενα. 

2.2 Κατηγοριοποίηση των χωρικών μοντέλων

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι (τύποι μοντέλων) για την αναπαράσταση της χωρικής 

πληροφορίας:

1) Αναπαράσταση του χώρου ως ένα ν-διάστατο σύστημα συντεταγμένων.

Αυτή η μέθοδος αποτελεί τη γεωμετρική προσέγγιση.

2) Αναπαράσταση  του  χώρου  ως  ένα  σύνολο  συσχετισμένων  μεταξύ  τους 

συμβόλων. Αυτή η μέθοδος αποτελεί τη συμβολική προσέγγιση.

Και  οι  δύο  προσεγγίσεις  έχουν  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  και  επειδή  η 

πληροφορία θέσης θα χρησιμοποιηθεί από μία υπηρεσία θέσης, γίνεται εύκολα λοιπόν 

αντιληπτό  πως η  επιλογή  του  κατάλληλου  μοντέλου  έχει  να  κάνει  σε  πολύ  μεγάλο 

βαθμό από την περιοχή εφαρμογής στην οποία πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε. Σε 

αυτό  το  κεφάλαιο  έχουμε  σκοπό να  αναφερθούμε  και  να  περιγράψουμε  τα  χωρικά 

μοντέλα, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν ανάλογα με την εφαρμογή. Τέλος, 

θα  αναφερθούμε  και  στα  υβριδικά  μοντέλα,  που  συνδυάζουν  τη  γεωμετρική  με  τη 

συμβολική προσέγγιση.
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2.2.1 Γεωμετρικά μοντέλα

2.2.1.1 Γενική Περιγραφή

Όπως  προαναφέρθηκε,  κάθε  γεωμετρικό  μοντέλο  έχει  σαν  βάση  αναφοράς  ένα  ή 

περισσότερα συστήματα συντεταγμένων [6] [19]. Ο χώρος αναπαρίσταται με σημεία και 

περιοχές τα οποία προσδιορίζονται  βάσει του συστήματος συντεταγμένων αναφοράς 

που χρησιμοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χωρική περιοχή περιγράφεται σαν σύνολο 

από πλειάδες  συντεταγμένων,  δηλαδή  ο  χώρος  προσδιορίζεται  από  μία  ν-διάστατη 

συντεταγμένη. Για παράδειγμα, ένα γεωγραφικό σημείο μπορεί να παρασταθεί από 2 ή 

3  συντεταγμένες,  ανάλογα  και  με  το  χρησιμοποιούμενο  σύστημα  συντεταγμένων 

αναφοράς. Αυτή η αναπαράσταση μπορεί να είναι είτε απόλυτη είτε σχετική και έχει ως 

αναφορά ένα γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων.

Στη  γενική  μορφή  ενός  γεωμετρικού  μοντέλου  δεν  υπάρχει  καμία  ουσιαστική 

διαφοροποίηση στη μορφή της περιγραφής μεταξύ μιας γεωγραφικής περιοχής και ενός 

εντοπισμένου  αντικειμένου  ή  ενός  χρήστη.  Και  τα  δύο  περιγράφονται  με  παρόμοιο 

τρόπο  με  τη  χρήση  των  συντεταγμένων  του  συστήματος,  αφού  δεν  περιγράφεται 

καθεαυτό  το  αντικείμενο,  αλλά  η  περιοχή  που  αυτό  καταλαμβάνει.  Αυτό  έχει  σαν 

αποτέλεσμα  τα  γεωμετρικά  μοντέλα  να  παρουσιάζουν  κάποιες  δυσκολίες  κατά  την 

εφαρμογή  τους,  που  οφείλονται  στην  ομοιομορφία  της  αναπαράστασης  χώρων  και 

αντικειμένων, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν πολλές δυνατότητες και είναι  πολύ ακριβή 

μοντέλα.

Ο  πιο  συνηθισμένος  τρόπος  αναπαράστασης  γεωμετρικής  πληροφορίας  θέσης 

εμπερικλείει  τη  χρήση  της  πληροφορίας  που  παρέχει  το   σύστημα  GPS (Global 

Positioning System), το οποίο υπολογίζει το γεωμετρικό πλάτος, μήκος και ύψος ενός 

αντικειμένου στην επιφάνεια της γης με χρήση πληροφορίας από δορυφόρους.

Μία απλή σχηματική αναπαράσταση για τα γεωμετρικά μοντέλα φαίνεται στην Εικόνα 

2.1.

Παρατηρούμε πως οτιδήποτε περιγράφεται από το γεωμετρικό μοντέλο μπορεί να έχει 

αναπαρασταθεί  με  πολλαπλούς  τρόπους  μέσω  διαφορετικών  συστημάτων 
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συντεταγμένων. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης θα ήταν ένα αντικείμενο εντός 

ενός κινούμενου αεροπλάνου. Αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να έχει προσδιοριστεί 

χωρικά με χρήση δύο διαφορετικών συστημάτων συντεταγμένων: ένα που θα έχει ως 

αναφορά το αεροπλάνο και θα περιγράφει τον χώρο εντός αυτού και ένα παγκόσμιο 

σύστημα συντεταγμένων. 

Εικόνα 2.1: Αναπαράσταση των γεωμετρικών μοντέλων

2.2.1.2 Πλεονεκτήματα γεωμετρικών μοντέλων

Η αναπαράσταση του χώρου μέσω γεωμετρικών μοντέλων είναι δυνατό να προσφέρει 

ένα  πλήθος  δυνατοτήτων  και  πλεονεκτημάτων,  τα  οποία  θα  προσπαθήσουμε  να 

καταγράψουμε. Πρώτα από όλα, η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών συστημάτων για 

τον προσδιορισμό της θέσης ενός αντικειμένου παρέχει μεγάλη ευελιξία στο μοντέλο και 

εγγυάται τη διατήρηση της ακρίβειας στον υπολογισμό της πληροφορίας θέσης, αρκεί η 

αντιστοίχηση και ο συνδυασμός των πολλαπλών συστημάτων συντεταγμένων να μην 

επιφέρει απώλεια πληροφορίας.

Επίσης,  οι  γεωμετρικές  συντεταγμένες  αποτελούν  ένα  φυσικό  υπόβαθρο  για  την 

υποστήριξη  ενός  εύρους  από επερωτήσεις  που  αφορούν χωρική  πληροφορία.  Ένα 
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τέτοιο παράδειγμα είναι  οι  επερωτήσεις που αφορούν το κατά πόσο ένα αντικείμενο 

περικλείεται σε ένα άλλο (ή αντίστοιχα μία περιοχή σε μία άλλη). Έτσι για παράδειγμα, 

αν ορίσουμε ένα πολύγωνο, προσδιορίζοντας με γεωμετρικές συντεταγμένες τις ακμές 

του, είναι πολύ εύκολο να απαντήσουμε αν ένα γεωμετρικό σημείο βρίσκεται εντός ή 

εκτός αυτού του πολυγώνου. Παρόμοια, ένα γεωμετρικό μοντέλο μπορεί να αποφανθεί 

με ευκολία σε επερωτήσεις που αφορούν εγγύτητα, δηλαδή υπολογισμό γεωμετρικών 

αποστάσεων. Πολύ εύκολα λοιπόν θα μπορούσαμε χρησιμοποιώντας ένα γεωμετρικό 

μοντέλο να αποφανθούμε για την κοντινότερη γεωγραφικά καφετέρια του σημείου που 

βρισκόμαστε.  Συνεπώς,  οι  επερωτήσεις  που  είναι  βασισμένες  σε  συντεταγμένες 

παρέχουν ιδιαίτερα ευέλικτους τρόπους για την εξαγωγή χωρικής πληροφορίας θέσης. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα γεωμετρικό μοντέλο μπορεί να δώσει συγκεκριμένη πληροφορία 

σε  εξειδικευμένες  ερωτήσεις,  γεγονός  που συνδυασμένο  με  την  ακρίβεια  μπορεί  να 

οδηγήσει σε ένα πολύ ευέλικτο σύστημα.

Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα των γεωμετρικών μοντέλων αναπαράστασης βασίζεται 

στο  γεγονός  πως  δεν  έχουν  μεταβλητό  χαρακτήρα.  Με  αυτό  εννοούμε  πως  η 

πληροφορία θέσης ενός αντικειμένου δεν μεταβάλλεται παρά μόνο όταν μετακινηθεί το 

ίδιο το αντικείμενο και δεν αλλάζει ανάλογα με τις μεταβολές που συντελούνται στον 

περιβάλλον του. Επομένως, μία πληροφορία θέσης βασισμένη σε γεωμετρικό μοντέλο 

μπορεί να ερμηνευτεί με όμοιο τρόπο από ετερογενή συστήματα που έχουν πρόσβαση 

σε αυτή, αρκεί να έχουν κοινό σύστημα αναφοράς. 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που γίνεται χρήση περισσοτέρων του ενός συστημάτων 

συντεταγμένων,  οι  εφαρμογές  και  οι  αισθητήρες  που  χρησιμοποιούν  το  γεωμετρικό 

μοντέλο αρκεί να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν με ένα από τα 

συστήματα συντεταγμένων αναφοράς που χρησιμοποιούνται  ώστε να κάνουν χρήση 

της υπηρεσίας θέσης που επιθυμούν.

Ένα τελευταίο πλεονέκτημα των γεωμετρικών μοντέλων στο οποίο θα αναφερθούμε 

έχει να κάνει με το γεγονός πως ένα γεωμετρικό μοντέλο δεν απαιτείται κάθε φορά να 

παραμετροποιείται ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι,  όπως  προαναφέρθηκε,  αποτελούν  ένα  σταθερό  φυσικό  υπόβαθρο  που  δεν 

μεταβάλλεται και δεν εξαρτάται από την εφαρμογή που θα το χρησιμοποιήσει.

2.2.1.3 Μειονεκτήματα γεωμετρικών μοντέλων
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Παρόλο  που  τα  προαναφερθέντα  πλεονεκτήματα  καθιστούν  τα  γεωμετρικά  μοντέλα 

πολύ ελκυστικά στη  χρήση τους,  η  γεωμετρική  αναπαράσταση  μπορεί  να  μην είναι 

πάντοτε η καταλληλότερη για εφαρμογές που είναι ενήμερες θέσης. Ένα θέμα έχει να 

κάνει με το γεγονός πως ένα σύστημα αναφοράς συντεταγμένων δεν είναι εφαρμόσιμο 

πάντοτε  για  όλες  τις  πιθανές  εφαρμογές.  Για  παράδειγμα,  ένα  εξωτερικό  σύστημα 

εντοπισμού, όπως το GPS, μπορεί να είναι ενδεδειγμένο για εξωτερικούς χώρους, ενώ 

ένα εσωτερικό σύστημα εντοπισμού θέσης βασισμένο σε υπεριώδεις ακτίνες μπορεί να 

μην είναι κατάλληλο να χρησιμοποιήσει τις ίδιες συντεταγμένες θέσης [32]. Σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχει απαίτηση για τη χρήση διαφορετικού μοντέλου σε κάθε περίπτωση.

Κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι πως οι απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει 

το  γεωμετρικό  μοντέλο  που  θα  χρησιμοποιήσουμε,  σε  ότι  αφορά  την  υπολογιστική 

ακρίβεια  που  θα  έχουμε  στον  εντοπισμό  θέσης,  θα  κυμαίνονται  ανάλογα  με  την 

εφαρμογή  μας.  Για  παράδειγμα,  σε  εφαρμογές  εσωτερικών  χώρων,  συνήθως 

επιθυμούμε αρκετά μεγαλύτερη ακρίβεια από τις εφαρμογές εξωτερικών χώρων. Έτσι, 

ενώ  το  σύστημα  GPS μας  δίνει  ακρίβεια  υπολογισμού  θέσης  περίπου  20  μέτρων, 

πολλές εφαρμογές για γραφεία  και  υπηρεσίες  εσωτερικού χώρου απαιτούν ακρίβεια 

μικρότερη του ενός μέτρου.

Όταν,  λοιπόν,  διαφορετικές  τεχνολογίες  κάνουν  χρήση  διαφορετικών  συστημάτων 

συντεταγμένων είναι φυσικό να υπάρχει ανάγκη ειδικών μηχανισμών για τη μετατροπή 

της χωρικής πληροφορίας από το ένα σύστημα αναφοράς συντεταγμένων στο άλλο. 

Μάλιστα,  η  νέα  χωρική  πληροφορία  που  προκύπτει  κάθε  φορά  απαιτείται  να 

αναπαρασταθεί σε ένα από αυτά τα συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται.

Επίσης, επειδή οι γεωμετρικές συντεταγμένες δεν έχουν μια ιδιαίτερα δομημένη μορφή 

παρά  αποτελούν  απλώς  μαθηματικά  δεδομένα,  η  παραπάνω  μετατροπή  συχνά 

επιβαρύνει τόσο τις εφαρμογές όσο και την υποδομή του δικτύου που χρησιμοποιείται. 

Έτσι,  ο  αποτελεσματικός  σχεδιασμός  ενός  συστήματος  βασισμένου  στο  γεωμετρικό 

μοντέλο καθίσταται ακόμα δυσκολότερος. Σχετικά με τα παραπάνω είναι και ένα βασικό 

πρόβλημα των γεωμετρικών μοντέλων και έχει να κάνει με το γεγονός πως το απλό 

ερώτημα για το αν ένα αντικείμενο περιέχεται μέσα σε κάτι άλλο μπορεί να απαντηθεί 

μόνο μέσα από μαθηματικούς υπολογισμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχετικά απλές 

ερωτήσεις να απαιτούν μεγάλο υπολογιστικό κόστος για να απαντηθούν, ενώ αντίθετα, 

όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο, απαντώνται πιο εύκολα από ένα συμβολικό 

μοντέλο.
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Τέλος, λόγω της μαθηματικής φύσης ενός γεωμετρικού μοντέλου, θα πρέπει να υπάρχει 

μία  μετατροπή  των  δεδομένων  αυτών  σε  πληροφορία  εύκολα  κατανοητή  και 

επεξεργάσιμη από τους χρήστες, ώστε να μπορούν οι  ίδιοι  να τη χρησιμοποιήσουν. 

Αντίθετα, όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο, ένα συμβολικό μοντέλο βρίσκεται 

πιο κοντά στην ανθρώπινη αντίληψη.

2.2.2 Συμβολικά μοντέλα

2.2.2.1 Γενική Περιγραφή

Ένα συμβολικό μοντέλο  αναφέρεται  σε μια περιοχή μέσω αφηρημένων εννοιών.  Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται δεν είναι απόλυτοι μαθηματικοί όροι, 

αλλά σχετικοί με την τοπολογία που αναπαριστούν [6] [19]. Στη συμβολική προσέγγιση, 

ο  χώρος  διαιρείται  σε  περιοχές  που  λαμβάνουν  κάποιο  όνομα.  Τέτοιοι  όροι  θα 

μπορούσε να είναι  για παράδειγμα οι  «room 123», «building 1», «floor 2». Τόσο οι 

χωρικές  περιοχές  όσο  και  τα  αντικείμενα  περιγράφονται  σαν  σύμβολα.  Πιο 

συγκεκριμένα, οι περιοχές στο χώρο αναπαριστούνται συνήθως ως σύνολα συμβόλων, 

ενώ  τα  αντικείμενα  ως  μέλη  συνόλων.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  αναπαράσταση,  ένα 

αντικείμενο ανήκει  σε  μια περιοχή,  όταν το σύμβολο που το περιγράφει  ανήκει  στο 

σύνολο που περιγράφει την περιοχή αυτή. Μία τέτοια περιοχή κάλυψης σχετίζεται με 

κάποια  συμβολική  πληροφορία,  αλλά  η  απεικόνιση  του  χώρου  μέσω  συμβόλων 

επιτρέπει  την  αναπαράστασή  του  με  πιο  έξυπνο  τρόπο  από  μία  απλή  γεωμετρική 

διαμέριση.

Μία απλή σχηματική αναπαράσταση για τα συμβολικά μοντέλα φαίνεται στην Εικόνα 

2.2.
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Εικόνα 2.2: Αναπαράσταση των συμβολικών μοντέλων

Σε  ένα  σύνολο  συμβόλων  ενός  συμβολικού  μοντέλου  είναι  πιθανό  να  υπάρχουν 

περιορισμοί.  Για παράδειγμα υπάρχει  η περίπτωση να μην επιτρέπεται  περιοχές να 

επικαλύπτονται.  Έτσι,  ισοδύναμα,  μπορεί  να  υπάρχει  μία  κατάταξη  των  χωρικών 

συμβόλων ανάλογα με την προτεραιότητα που έχουν αυτά ως προς την επικάλυψη της 

μιας  χωρικής  περιοχής  με  την  άλλη.  Ανάλογα,  λοιπόν,  με  το  αν  οι  περιοχές 

επικαλύπτονται ή όχι οδηγούμαστε σε μία ιεραρχία ακυκλικού γράφου ή σε δενδρική 

ιεραρχία αντίστοιχα.

Έχει αποδειχθεί πρακτικά πως η αναπαράσταση χώρου μέσω συμβολικών μοντέλων 

μπορεί να δώσει μία ιδιαίτερη δυναμική στα συστήματα και να δώσει εύκολες λύσεις σε 

ζητήματα που θα απαιτούσαν πολύπλοκη επίλυση μέσω των γεωμετρικών μοντέλων. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η χρήση τους έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο 

βαθμό.

2.2.2.2 Πλεονεκτήματα συμβολικών μοντέλων
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Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συμβολικών μοντέλων αποτελεί το γεγονός ότι 

μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν παντού. Εν γένει δεν απαιτείται μετατροπή σε ένα 

συμβολικό μοντέλο που χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή για να χρησιμοποιηθεί από 

μία  δεύτερη.  Η  συμβολική  αναπαράσταση  έχει  βρει  εφαρμογή  σε  μία  πληθώρα 

τεχνολογιών όπως τα κυψελωτά δίκτυα, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα και η τεχνολογία 

Bluetooth. 

Είναι  επίσης  πολύ  σημαντικό  πως  οποιαδήποτε  γεωμετρική  αναπαράσταση  μπορεί 

εύκολα να μεθερμηνευτεί σε μια συμβολική μορφή, αρκεί να χειριστούμε το γεωμετρικό 

χώρο  συντεταγμένων  σαν  ένα  συμβολικό  χώρο  ονομάτων.  Φυσικά  μία  τέτοια 

αντιμετώπιση  προϋποθέτει  τη  μετατροπή  του  συνεχούς  πεδίου  τιμών  των 

συντεταγμένων του γεωμετρικού μοντέλου σε διακριτό πεδίο, καθώς χρειαζόμαστε ένα 

πεπερασμένο  χώρο  ονομάτων  για  τα  σύμβολα  του  συμβολικού  μοντέλου  που  θα 

χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε κάθε ταχυδρομικό κωδικό 

μιας  χώρας  σαν  σύμβολο  του  συμβολικού  μοντέλου  μας  και  να  αντιστοιχίσουμε  σε 

αυτόν  όλες  τις  συντεταγμένες  του  γεωμετρικού  μοντέλου  που  του  αντιστοιχούν. 

Ανάλογες  ιδέες  έχουν ήδη βρει  εφαρμογή  σε  πολλά επιστημονικά  πεδία,  όπως για 

παράδειγμα στις βάσεις δεδομένων.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα των συμβολικών μοντέλων αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

πιο εύχρηστα σε μια υπηρεσία θέσης από τα γεωμετρικά μοντέλα. Αυτό γίνεται εύκολα 

κατανοητό, καθώς μπορείς να αναφερθείς σε αυτά απλά με τη χρήση ενός ονόματος για 

ένα  όνομα  ή  μια  περιοχή.  Άλλωστε,  παρόμοιος  είναι  και  ο  λόγος  που  καθιστά  τα 

δεδομένα  που  χειρίζεται  ένα  συμβολικό  μοντέλο  φιλικότερα  προς  τον  χρήστη  μιας 

εφαρμογής και δεν χρειάζονται κάποια μετατροπή για να αποδοθούν σε αυτόν, όπως 

συμβαίνει στο γεωμετρικό μοντέλο.

Ένα συμβολικό μοντέλο αποτελεί  ένα ιεραρχικά δομημένο μοντέλο δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει  πως μεταξύ των εννοιών του μοντέλου υπάρχουν σχέσεις  και  συσχετίσεις. 

Αυτό διευκολύνει στη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς μπορούμε να 

τα προσπελάσουμε και να τα αναλύσουμε από πολλές πλευρές, εξάγοντας διαφορετική 

πληροφορία.  Αυτό  το  γεγονός  δίνει  τη  δυνατότητα  στα  δεδομένα  του  μοντέλου  να 

μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις αλλαγές της εφαρμογής.

Τέλος,  οι  έννοιες  που  χρησιμοποιούνται  στα  συμβολικά  μοντέλα  έχουν  ασυνεχή 

χαρακτήρα και είναι καλά δομημένες σχεδιαστικά, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν στη 

χρήση τους σε σχέση με τα γεωμετρικά μοντέλα.
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2.2.2.3 Μειονεκτήματα συμβολικών μοντέλων

Από την άλλη πλευρά,  όπως και  τα γεωμετρικά,  έτσι  και τα συμβολικά μοντέλα δεν 

αποτελούν  πάντα  την  πιο  ενδεδειγμένη  επιλογή.  Αν  και  βρίσκονται  κοντύτερα  στην 

ανθρώπινη αντίληψη, υπάρχουν εφαρμογές όπου η γεωμετρική αναπαράσταση είναι η 

ενδεδειγμένη.  Τέτοιες  εφαρμογές  είναι  για  παράδειγμα  αυτές  όπου  οι  φυσικές 

γεωμετρικές συντεταγμένες αποτελούν βασικό σημείο εστίασης της εφαρμογής, όπως οι 

υπηρεσίες έκτακτης απόκρισης και γενικότερα όλες όσες ενδιαφερόμαστε για τον ακριβή 

προσδιορισμό ενός χώρου που μας ενδιαφέρει.

Επίσης,  η  συμβολική  προσέγγιση  προϋποθέτει  τη  δημιουργία  ενός  επιπρόσθετου 

ενδιάμεσου επιπέδου που θα επιτρέπει την ερμηνεία του συμβολικού μοντέλου που θα 

χρησιμοποιηθεί.

Παράλληλα, το σύνολο των συμβόλων που θα αποτελούν τα ονόματα των περιοχών 

που θα αναπαρασταθούν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, γεγονός που εξαρτάται από το 

πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι δυνατό να επιφέρει κάποια δυσκολία στη διαχείρισή τους, 

αλλά και στην ενημέρωση του συμβολικού μοντέλου. Μάλιστα όταν η εφαρμογή απαιτεί 

αυτή  η  διαχείριση  αυτών  των  συμβόλων  και  η  ενημέρωσή  τους  να  μη  γίνεται  με 

αυτοματοποιημένο  τρόπο,  αλλά  με  ανθρώπινη  παρέμβαση,  το  συμβολικό  μοντέλο 

αρχίζει να γίνεται δύσχρηστο και να χάνει την αρχική του ευελιξία.

Τέλος, ένα συμβολικό μοντέλο περιορίζει τη φυσική πληροφορία χώρου που δίνει ένα 

γεωμετρικό  μοντέλο.  Αυτό  συμβαίνει,  διότι  σε  ένα  συμβολικό  μοντέλο  δεν 

διαχειριζόμαστε  απόλυτη  πληροφορία  χώρου,  όπως  είναι  οι  συντεταγμένες  και  οι 

αποστάσεις, αλλά από τη φύση του το μοντέλο προσφέρει πληροφορία που σχετίζεται 

με  την  τοπολογία  του  χώρου  και  την  αναπαράσταση  των  συσχετίσεων μεταξύ  των 

επιμέρους περιοχών που τον συνθέτουν.

Έχοντας,  λοιπόν,  εξετάσει  από  μία  γενική  σκοπιά  τα  γεωμετρικά  και  τα  συμβολικά 

μοντέλα, θα προχωρήσουμε σε μία λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση των συμβολικών 

μοντέλων,  εξετάζοντας  ξεχωριστά  κάθε  φορά  τις  δυνατότητες  που  προσφέρει  το 

καθένα.
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2.2.3 Ειδικότερη κατηγοριοποίηση των συμβολικών μοντέλων

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε  πως είναι βασικό να κατηγοριοποιήσουμε το σύνολο των 

συμβολικών μοντέλων σε ειδικότερους τύπους συμβολικών χωρικών μοντέλων, καθώς 

και να εξετάσουμε πόσο ικανοποιητικά καλύπτουν τα διάφορα είδη επερωτήσεων που 

παρουσιάστηκαν  στο  κεφάλαιο  1.  Μερικοί  από  αυτούς  τους  τύπους  συμβολικών 

μοντέλων βασίζονται σε καλά θεμελιωμένες μαθηματικές θεωρίες (για παράδειγμα στη 

θεωρία  συνόλων),  ενώ  άλλοι  αποτελούν  συνδυασμούς  των  παραπάνω  (καλούνται 

υβριδικά μοντέλα), προσπαθώντας να κρατήσουν τα επιμέρους πλεονεκτήματά τους.

2.2.3.1 Συμβολικά μοντέλα βασισμένα στη θεωρία συνόλων (Set-based models)

Ένα  σύνολο  L από  συμβολικές  συντεταγμένες  αποτελεί  τη  βάση  αυτής  της 

προσέγγισης. Οι διάφοροι υποχώροι περιγράφονται ως υποσύνολα αυτού του συνόλου 

L που αποτελεί την περιγραφή του συνολικού χώρου. 

Έστω για παράδειγμα ένα κτήριο αποτελούμενο από πολλούς ορόφους. Το σύνολο L 

περιέχει τους αναγνωριστικούς αριθμούς όλων των δωματίων του κτηρίου. Ο δεύτερος 

όροφος, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.3, μπορεί να παρασταθεί με το σύνολο Lf2 

= {2.002, 2.003, …, 2.067}. Άλλες αυθαίρετα επιλεγμένες περιοχές είναι η περιοχή Α 

που περιέχει τα δωμάτια με αριθμούς 2.002 και 2.003 και η περιοχή Β με τα δωμάτια 

2.003 και 2.006 της Εικόνας 2.3. Αυτή  η  μοντελοποίηση  μπορεί  να  προσδιορίσει 

αλληλοεπικαλυπτόμενες  περιοχές  ελέγχοντας  αν  η  τομή  των  συνόλων  που  τις 

αναπαριστούν είναι το κενό σύνολο (μη-αλληλοεπικαλυπτόμενες περιοχές) ή διάφορο 

του  κενού  (αλληλοεπικαλυπτόμενες).  Για  παράδειγμα Α∩Β={2.003}  και  επομένως  οι 

περιοχές Α,Β αλληλεπικαλύπτονται. 
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Εικόνα 2.3: Χωρικό μοντέλο βασισμένο στη θεωρία συνόλων [7]

Ειδική περίπτωση του παραπάνω είναι αυτή του ελέγχου της περιεκτικότητας. Σε αυτή 

την περίπτωση, αν η τομή των συνόλων που περιγράφουν τους δύο χώρους ταυτίζεται 

με  κάποιο  από  τα  δύο  σύνολα,  τότε  το  σύνολο  αυτό  περιέχεται  στο  άλλο.  Αν  για 

παράδειγμα θεωρήσουμε την περιοχή Γ={2.003, 2.006, 2.008} και Β={2.003, 2.006} τότε 

B∩Γ={2.003, 2.006} = Β και  επομένως η χωρική περιοχή που περιγράφεται  από το 

σύνολο Β «περιέχεται» στην περιοχή που περιγράφεται από το σύνολο Γ.

Μία τέτοια μοντελοποίηση βασισμένη στη θεωρία συνόλων φαίνεται  πως μπορεί  να 

απαντήσει ικανοποιητικά τις επερωτήσεις διαστήματος (Range Queries), όταν ο χώρος 

ορίζεται  σαν  ένα  σύνολο  συμβολικών  συντεταγμένων  και  όλοι  οι  υποχώροι  σαν 

υποσύνολα του συνόλου αυτού.

Επίσης,  αυτό  το  μοντέλο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  εκφράσει  ποιοτικά  την 

απόσταση μεταξύ συμβολικών συντεταγμένων, μοντελοποιώντας περιοχές “γειτονιάς” . 

Με το συμβολισμό  Lcon παριστάνουμε το σύνολο των γειτονιών.  Για παράδειγμα,  τα 

σύνολα  A,  Β  και  Lf2  περιέχονται  στο  σύνολο  Lcon.  Η  σύγκριση  αποστάσεων μεταξύ 

συμβολικών συντεταγμένων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο [7] :

1 2 1 1 2 2 1 2

( , ) ( , )

( )con

d x y d x z

L L L x L y L x L z L L L

< ⇔
∃ ∀ ∈ ∈ ∧ ∈ ∧ ∈ ∧ ∈ → ⊂
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Αυτό σημαίνει πως η απόσταση μεταξύ δύο συμβολικών συντεταγμένων δίνεται από τη 

μικρότερη γειτονιά που περιέχει και τις δύο συντεταγμένες. Έτσι, για παράδειγμα, 

d(2.002,  2.003)  <  d(2.002,  2.006),  καθώς το σύνολο Α,  που αποτελεί  τη  μικρότερη 

γειτονιά που περιέχει τα δωμάτια 2.002 και 2.003, είναι υποσύνολο του Lf2 που αποτελεί 

τη μικρότερη γειτονιά που περιέχει τα δωμάτια 2.002 και 2.006. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα 

αντιληπτό  πως  για  να  επιτύχουμε  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  που  αφορούν  τις 

συγκρίσεις αποστάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά το δυνατό μικρά σύνολα 

γειτονιών.  Έτσι,  θα  πρέπει  να  ορίσουμε  γειτονιές  για  κάθε  ζευγάρι  γειτονικών 

συντεταγμένων,  π.χ.  δωματίων  που  συνδέονται  μέσω  μιας  πόρτας.  Μεγαλύτερες 

γειτονιές ορίζονται αναδρομικά μέσω μικρότερων που η τομή τους είναι ένα μη κενό 

σύνολο και επομένως συνορεύουν.

Αντίθετα, αυτή η μοντελοποίηση δεν είναι δυνατό να εκφράσει ποσοτικά την έννοια της 

απόστασης. Για παράδειγμα δεν δύναται να εξάγει συμπεράσματα όπως “η απόσταση 

μεταξύ των συμβολικών συντεταγμένων a και b είναι ίδια με την απόσταση μεταξύ των c 

και  d”.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  η  υποστήριξη  επερωτήσεων  που  σχετίζονται  με 

χωρικές αποστάσεις ή πλοήγηση να είναι αρκετά περιορισμένη.

2.2.3.2 Ιεραρχικά συμβολικά μοντέλα (Hierarchical models) 

Τα ιεραρχικά μοντέλα αποτελούνται από ένα σύνολο περιοχών  L. Οι περιοχές αυτές 

διατάσσονται με βάση τη σχέση περιεκτικότητας. Έτσι, για παράδειγμα, μία περιοχή l1 

είναι  πρόγονος  μιας  περιοχής  l2  αν  η  l2  περιέχεται  χωρικά  στην  l1  (l1>l2).  Αν  οι 

αναπαριστώμενες  περιοχές  δεν  αλληλοεπικαλύπτονται,  τότε  καταλήγουμε  σε  μία 

δενδρική  μορφή  αναπαράστασης  του  χώρου  (tree-based model).  Αν  η 

αλληλοεπικάλυψη  περιοχών  είναι  επιτρεπτή,  τότε  καταλήγουμε  σε  μία  μορφή 

πλέγματος  (lattice-based model),  όπου  κάθε  περιοχή  επιτρέπεται  να  έχει 

περισσότερους από έναν γονέα. Η Εικόνα 2.4 δείχνει μία μορφή ιεραρχικού συμβολικού 

μοντέλου βασισμένο σε πλέγμα. 
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Εικόνα 2.4 [7] :

(a) Ιεραρχικό χωρικό μοντέλο

(b) Συσχέτιση με συνολοθεωρητικό μοντέλο

Το  σύνολο  περιοχών  L αποτελείται  από  το  κτήριο  Β,  από  τους  ορόφους  Fi,  δύο 

πτέρυγες  Wi και διάφορα δωμάτια  Ri. Οι περιοχές  FiWj αντιστοιχούν στις τομές των 

ορόφων με τις αντίστοιχες πτέρυγες.

Επίσης,  στην  Εικόνα 2.4  (b)  φαίνεται  η  συσχέτιση  του  ιεραρχικού  μοντέλου  με  τη 

συνολοθεωρητική προσέγγιση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Έτσι, οι 

περιοχές  της  ιεραρχίας  μπορούν  να  ερμηνευθούν  και  με  τη  βοήθεια  συνόλων.  Η 

αλληλοεπικάλυψη περιοχών, επομένως, μπορεί να οριστεί με τη βοήθεια της τομής των 

συνόλων  που  περιγράφουν  τις  περιοχές  αυτές.  Συνεπώς,  τα  ιεραρχικά  μοντέλα 

μπορούν  να  θεωρηθούν  σαν  μία  ειδική  περίπτωση  των  μοντέλων  βασισμένων  στη 

θεωρία συνόλων.

Όπως προείπαμε,  τα  ιεραρχικά  μοντέλα  βασίζονται  στη  σχέση  της  περιεκτικότητας. 

Αυτό  συνεπάγεται  άμεσα  πως  υποστηρίζουν  από  τη  φύση  τους  επερωτήσεις 

διαστήματος.  Το διάστημα (range)   που εξετάζουμε  με  μία  επερώτηση διαστήματος 
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αποτελεί  έναν κόμβο της ιεραρχίας.  Όλοι  οι  απόγονοι  αυτού του κόμβου αποτελούν 

περιοχές εντός του ζητούμενου διαστήματος.

Η υποστήριξη επερωτήσεων που σχετίζονται με τη φυσική απόσταση είναι ανάλογη με 

αυτή των συνολοθεωρητικών μοντέλων που προηγήθηκαν. Δεδομένων τριών περιοχών 

l1,l2 και l3 ισχύει

d(l1, l2) < d(l1, l3) αν sup{l1, l2} < sup{l1, l3}, όπου με 

sup{l1, l2, …, ln} δηλώνεται το ελάχιστο άνω φράγμα ενός συνόλου περιοχών. 

Για παράδειγμα τα δωμάτια  R1 και  R2 που βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στην ίδια 

πτέρυγα έχουν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους από την απόσταση των δωματίων R2 

και  R5  που  βρίσκονται  στην  ίδια  πτέρυγα  μεν,  αλλά  σε  διαφορετικό  όροφο. 

Αναλυτικότερα 

F1W2 = sup{R1, R2} < sup{R2, R5} =W2.

Βέβαια,  αυτός ο υπολογισμός της απόστασης μπορεί  να μην απεικονίζει  πάντα την 

πραγματικότητα.  Αν  για  παράδειγμα  το  R2  χωρίζεται  με  το  R5  μέσω  λίγων 

σκαλοπατιών, είναι πολύ πιθανό το  R2 να βρίσκεται κοντύτερα στο  R5, παρόλο που 

βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους. Όπως συμβαίνει και στα μοντέλα συνόλων, ο 

υπολογισμός της απόστασης είναι καθαρά ποιοτικός και όχι ποσοτικός. Επιπρόσθετα, 

τα  ιεραρχικά  μοντέλα  δεν  παρέχουν  κανενός  είδους  υποστήριξη  σε  ότι  αφορά  τις 

διασυνδέσεις. Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως τα ιεραρχικά μοντέλα δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν με ευκολία υπηρεσίες πλοήγησης.

2.2.3.3 Συμβολικά  μοντέλα  βασισμένα  στη  θεωρία  γράφων (Graph-based 

models)

Αυτή η προσέγγιση έχει τη βάση της στην καλά θεμελιωμένη μαθηματική θεωρία των 

γράφων.  Εδώ οι  συμβολικές  συντεταγμένες  συνθέτουν τους κόμβους  V του γράφου 

G=(V, E) που μοντελοποιεί το χώρο μας. Μία ακμή Ε προστίθεται στον γράφο μεταξύ 

δύο  κόμβων,  αν  οι  περιοχές  που  αναπαριστούν  αυτοί  οι  κόμβοι  συνδέονται  άμεσα 

μεταξύ τους, για παράδειγμα μέσω μιας πόρτας. Οι ακμές μπορούν να συνοδεύονται 

και από ένα βάρος που συμβολίζει την απόσταση μεταξύ των περιοχών που συνδέονται 

μέσω αυτής. Η Εικόνα 2.5 παρουσιάζει το μοντέλο του γράφου που αναπαριστά τον 

όροφο ενός κτηρίου που είδαμε και σε προηγούμενα παραδείγματα.
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Εικόνα 2.5: Συμβολικό μοντέλο βασισμένο σε γράφο [7]

Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση μεταξύ δύο κόμβων είναι απλώς ο αριθμός των 

μεταβάσεων για να πάμε από τον αρχικό κόμβο στον τελικό. Στη γενικότερη περίπτωση, 

όμως,  θα  μπορούσαμε  να  είχαμε  προσθέσει  την  απαραίτητη  πληροφορία  της 

απόστασης μεταξύ των ακμών του.

Είναι φανερό πως από τη φύση της δομής του γράφου, η συγκεκριμένη μοντελοποίηση 

υποστηρίζει πλήρως τη συσχέτιση της “σύνδεσης”, όπως επίσης και την πληροφορία 

της  απόστασης  μεταξύ  των  συμβολικών  συντεταγμένων  του  μοντέλου  μας.  Κατά 

συνέπεια, η μοντελοποίηση αυτή ενδείκνυται τόσο για την ικανοποίηση επερωτήσεων 

της μορφής “nearest neighbor” όσο και για την υποστήριξη εφαρμογών πλοήγησης.

Σε ότι αφορά τις επερωτήσεις διαστήματος, θα πρέπει αρχικά να οριστεί το διάστημα 

μέσα στο οποίο θέλουμε να αναζητήσουμε τα αντικείμενα που ψάχνουμε. Οι  μόνες, 

όμως, περιοχές που αναπαριστώνται  στον γράφο είναι  τα δωμάτια του χώρου. Ένα 

τέτοιο γεγονός θα προσέδιδε έναν περιοριστικό χαρακτήρα στη μοντελοποίηση αυτή, 

καθώς τα δωμάτια είναι  ένα πολύ μικρό σύνολο πιθανών διαστημάτων που θα μας 

ενδιέφεραν.  Οπότε,  για  τον  καθορισμό  του  διαστήματος  ενδιαφέροντος 

χρησιμοποιούνται  οι  αποστάσεις   μεταξύ  των  συμβολικών  συντεταγμένων.  Ένα 

αντικείμενο, λοιπόν, βρίσκεται  εντός του καθορισμένου διαστήματος, αν η απόστασή 

του από το σημείο αναφοράς είναι το πολύ ίση με την ακτίνα της περιοχής αυτής. Στην 

Εικόνα 2.5, για παράδειγμα, οι περιοχές που περιγράφονται από τους λευκούς κύκλους 

είναι μέσα στο διάστημα με σημείο αναφοράς το μαύρο κύκλο και ακτίνα 2.
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Από την άλλη μεριά, η έλλειψη αυτής της μοντελοποίησης έγκειται στο γεγονός πως δεν 

έχουμε  τη  δυνατότητα  ορισμού  μεγαλύτερων  περιοχών,  όπως  ένας  όροφος,  με 

προφανή τρόπο. Ακολούθως, θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπεράσουμε 

το εμπόδιο αυτό, συνδυάζοντας διαφορετικά συμβολικά μοντέλα.

2.2.4 Υβριδικά μοντέλα

2.2.4.1 Γενική Περιγραφή

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάσαμε τα γεωμετρικά και τα συμβολικά μοντέλα 

και  περιγράψαμε  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  που  μας  προσφέρουν. 

Πρακτικά, όμως, υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν το συνδυασμό των δύο μοντέλων. 

Απαιτείται  δηλαδή  γνώση τόσο  των απολύτων γεωμετρικών  συντεταγμένων για  τον 

υπολογισμό  αποστάσεων  όσο  και  των  ιδιοτήτων  των  τμημάτων  που  απαρτίζουν 

ολόκληρο τον αναπαριστώμενο χώρο. Τέτοιες, για παράδειγμα, είναι οι εφαρμογές που 

εμπερικλείουν την έννοια της «εγγύτητας» ή «γειτονικότητας». 

Έστω,  λοιπόν,  ότι  ζητείται  να  βρεθεί  ο  κοντινότερος  εκτυπωτής  σε  ένα  χρήστη  και 

υπάρχουν δύο εκτυπωτές: ο ένας βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον χρήστη και ο άλλος 

βρίσκεται σε διπλανό δωμάτιο, που όμως είναι σαν φυσική απόσταση από το χρήστη 

κοντύτερα  από  τον  πρώτο.  Πιθανώς,  η  πιο  ενδεδειγμένη  λύση  να  είναι  ο  πρώτος 

εκτυπωτής και όχι ο δεύτερος, παρόλο που ο δεύτερος είναι πιο κοντά. 

Το  γεωμετρικό  μοντέλο  λοιπόν δεν αρκεί  για  την  έννοια  της  «γειτονικότητας»,  αλλά 

απαιτείται ο συνδυασμός των δύο μοντέλων. Αυτό δημιουργεί την απαίτηση ύπαρξης 

ενός ενδιάμεσου επιπέδου που θα επιτρέπει το συνδυασμό τόσο της γεωμετρικής όσο 

και  της  συμβολικής  πληροφορίας.  Θα  δίνει  δηλαδή  τη  δυνατότητα  χρήσης  και 

συνεργασίας  και  των  δύο  μοντέλων  για  την  ευκολότερη  και  ακριβέστερη  εξαγωγή 

πληροφορίας θέσης.

Στα υβριδικά, λοιπόν, μοντέλα γίνεται χρήση τόσο γεωμετρικών συντεταγμένων όσο και 

συμβολικής  αναπαράστασης  των  χωρικών  τμημάτων.  Ακολούθως  θα  περιγραφούν 

σύντομα τρία βασικά υβριδικά μοντέλα που έχουν προταθεί για να κατανοηθεί η μορφή 

και η λειτουργικότητά τους.
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2.2.4.2 A Combined Model - Subspaces (Leonhardt 1998)

 

Σε αυτό το υβριδικό μοντέλο, περιγράφονται δύο όψεις της χωρικής πληροφορίας: η 

γεωμετρική  και  η  συμβολική.  Μία  σύντομη  σχηματική  αναπαράσταση  αυτού  του 

υβριδικού μοντέλου παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6.

Στη συμβολική προσέγγιση του μοντέλου κάθε αντικείμενο αποτελεί μια οντότητα που 

μπορεί  να  αποτελεί  μέλος  ενός  ή  περισσοτέρων χωρικών πεδίων.  Αυτά  τα  χωρικά 

πεδία (περιοχές) είναι ιεραρχικά δομημένα με τη μορφή ενός ακυκλικού γράφου. Κάθε 

χωρικό πεδίο Α που είναι τοποθετημένο κάτω από ένα άλλο χωρικό πεδίο Β, περιέχεται 

γεωγραφικά  στο  δεύτερο.  Οι  περιοχές  αυτές  επιτρέπεται  να  επικαλύπτονται,  εκεί 

άλλωστε οφείλεται το γεγονός πως η ιεραρχία έχει δομή γράφου και όχι δενδρική.

Σε  ότι  αφορά  τη  γεωμετρική  προσέγγιση  του  υβριδικού  μοντέλου  ενυπάρχουν  δύο 

έννοιες: 

1) η έννοια της θέσης με κάποια αβεβαιότητα (αφού καμιά τεχνολογία δεν εγγυάται 

απόλυτη ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης) ,  η οποία περιγράφεται με μία γεωμετρική 

περιοχή και κέντρο ένα σημείο στο χώρο

2) και η έννοια της επικαλυπτόμενης περιοχής (layout area) που αναφέρεται στην 

περιοχή, η οποία καλύπτεται από το αντικείμενο.

Οι πιθανές χωρικές συσχετίσεις μεταξύ των χωρικών περιοχών είναι:  περιεκτικότητα, 

ισοδυναμία,  επικάλυψη  και  γειτονικότητα.  Αυτές  οι  συσχετίσεις  μπορούν  να 

ερμηνευτούν  σε  περιορισμούς  πάνω  στις  χωρικές  συντεταγμένες  της  γεωμετρικής 

οπτικής του υβριδικού μοντέλου για τις κατάλληλες περιοχές.
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Εικόνα 2.6: Αναπαράσταση υβριδικού μοντέλου Leonhardt

Το  παραπάνω  υβριδικό  μοντέλο  συνδυάζει  τις  δύο  διαφορετικές  προσεγγίσεις 

αναπαράστασης του χώρου, τη γεωμετρική και τη συμβολική.

2.2.4.3 Υβριδικό μοντέλο βασισμένο στη θεωρία συνόλων (Frans Coenen and 

Pepijn Visser) [8]

 

Σε  αυτό  το  μοντέλο [8]  παρουσιάζεται  μία  συνολοθεωρητική  προσέγγιση  για  την 

αναπαράσταση  Ν-διάστατου  χώρου.  Η  χωρική  οντολογία  αποτελεί  ένα  σύνολο 

συνόλων, όπως παρουσιάζεται ακολούθως:

CoreOntology = {<Χώρος, Αντικείμενα, Συσχετίσεις>}

Χώρος: Αποτελεί ένα σύνολο από Ν-διάστατα, ισοεδρικά κελιά και περιγράφει τη φύση 

του αναπαριστώμενου πεδίου. Κάθε κελί  προσδιορίζεται μοναδικά από τη διεύθυνσή 

του. Επίσης, γίνονται  δύο βασικές παραδοχές σε αυτό το μοντέλο:α)  Οι  διευθύνσεις 
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όλων των κελιών μπορούν να διαταχθούν γραμμικά και β) το σύστημα διευθύνσεων του 

μοντέλου έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς στο οποίο αναφέρονται όλες οι διευθύνσεις.

Αντικείμενα:  Είναι  ένα  σύνολο  συνόλων,  αφού  Αντικείμενα={αντικείμενο1, 

αντικείμενο2,...}  και  κάθε  αντικείμενο  με  τη  σειρά  του  αποτελεί  ένα  σύνολο  κελιών.  

Αποτελούν χωρικές οντότητες ενδιαφέροντος και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, 

όπως μοναδικό όνομα, μέγεθος, σχήμα, τοποθεσία που βρίσκονται κ.ά.

Συσχετίσεις: Οι συσχετίσεις που παρέχονται βασιζόμενες στη θεωρία συνόλων είναι οι 

ακόλουθες:

Relations = { equals, intersects, subset, subsetEqual, superset, supersetEqual, 

notEquals, notIntersects, notSubset, notSubsetEqual, notSuperset, notSupersetEqual, 

intersection, union, complement } 

Συνοψίζοντας, σε αυτό το μοντέλο [8] γίνεται μία προσπάθεια αναπαράστασης του 

χώρου έχοντας ως βάση τη θεωρία συνόλων,

2.2.4.4 Υβριδικό μοντέλο για συνεργασία διαφορετικών χωρικών μοντέλων – 

Partial Subspaces - Semantic Location Model (Thibaud Flury  Gilles Privat 

Fano Ramparany)

Η ανάγκη για τη χρήση διαφορετικών χωρικών μοντέλων ανάλογα με τις υπηρεσίες που 

επιθυμούμε να παρέχει η εφαρμογή μας περιγράφηκε παραπάνω. Σε αυτό το μοντέλο 

επιχειρείται ο συνδυασμός και η αξιοποίηση χωρικής πληροφορίας που προέρχεται από 

ανομοιογενή  χωρικά  μοντέλα.  Το  γενικό  πρόβλημα  είναι  πως  αν  επιθυμούμε  τη 

συνεργασία ανομοιογενών μοντέλων τότε θα πρέπει από πριν να έχουμε ορίσει πλήρως 

τις αντιστοιχίσεις των μοντέλων για οτιδήποτε ανήκει σε αυτά, κάτι που είναι πρακτικά 

αδύνατο ακόμα και σε σχετικά περιορισμένο εύρος εφαρμογών.

Η  λύση,  λοιπόν,  που  προτείνεται  από  το  συγκεκριμένο  υβριδικό  μοντέλο  είναι  η 

δημιουργία  ενός  κοινού  σημασιολογικού  επιπέδου  χωρικής  πληροφορίας  που  θα 

αναλάβει  την  επίτευξη  της  συνεργασίας  πληροφοριών θέσης  που προέρχονται  από 

διαφορετικά  χωρικά  μοντέλα.  Μάλιστα,  το  συγκεκριμένο  μοντέλο  επιχειρεί  το 

συνδυασμό συμβολικής χωρικής πληροφορίας, γεωμετρικής, συνολοθεωρητικής, αλλά 

και  πληροφορίας  θέσης  που  προέρχεται  από  μοντέλα  βασισμένα  σε  γράφους.  Πιο 

αναλυτικά,  αποβλέπει  στην  πλήρη  αντιστοίχηση  μεταξύ  των  συσχετίσεων  που 

συνοδεύουν διαφορετικά χωρικά μοντέλα. 
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Έτσι, για παράδειγμα, στην Εικόνα 2.7 φαίνονται οι βασικές έννοιες που μπορούν να 

συνθέσουν μία  οντολογία  βασισμένη στη  γεωμετρική πληροφορία θέσης και  κάποια 

πιθανά στιγμιότυπα, ενώ στην Εικόνα 2.8 φαίνονται οι βασικές έννοιες που μπορούν να 

συνθέσουν μία χωρική οντολογία βασισμένη στη θεωρία γράφων. Επίσης, στην Εικόνα 

2.9 παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες ενός σημασιολογικού μοντέλου.

Εικόνα 2.7: Βασικές έννοιες οντολογίας βασισμένης στη γεωγραφική πληροφορία θέσης 

[5]
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Εικόνα 2.8: Βασικές έννοιες οντολογίας βασισμένης στη θεωρία γράφων [5]

Εικόνα 2.9: Βασικές έννοιες ενός σημασιολογικού μοντέλου [5]
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Συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα μοντέλα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα 

συνολικό  μοντέλο.  Ένα  συνολικό  μοντέλο  που  παρουσιάζει  τις  συσχετίσεις 

διαφορετικών μοντέλων είναι αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 2.10.

Εικόνα 2.10: Ένα μοντέλο συσχετίσεων που προέρχονται από διαφορετικά χωρικά 

μοντέλα [5]

Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα απάντησης πολύπλοκων επερωτήσεων 

από  την  εφαρμογή  μας  που  απαιτούν  το  συνδυασμό  πληροφορίας  χώρου  που 

προέρχεται από διαφορετικά μοντέλα χώρου.

2.3 Συγκριτικά αποτελέσματα

Συνοψίζοντας  όσα είπαμε  για  τα  γεωμετρικά,  τα  συμβολικά  και  τα  υβριδικά χωρικά 

μοντέλα που παρουσιάσαμε, θα κάνουμε μία σχετική σύγκριση αυτών των μοντέλων με 

κριτήρια κάποιες βασικά χωρικά χαρακτηριστικά και συσχετίσεις, καθώς και τη δυσκολία 

υλοποίησής  τους.  Σε  αυτή  τη  σύγκριση  που  συγκεντρώνεται  στον  Πίνακα  2.1  δεν 
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συμπεριλήφθηκε το υβριδικό μοντέλο βασισμένο στη θεωρία συνόλων των Coenen και 

Visser, λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί ένα καθαρά θεωρητικό μοντέλο, για το οποίο 

δεν βρέθηκαν αρκετά ικανοποιητικά στοιχεία σύγκρισης με τα υπόλοιπα μοντέλα.

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά γεωμετρικών και συμβολικών μοντέλων

*: Αν δεν μοντελοποιηθεί η συσχέτιση “connected to” θα υπολογίζεται μόνο η ευκλείδεια 

απόσταση

Σε  αυτό  τον  πίνακα  παρατηρούμε  πως τα  υβριδικά μοντέλα  συμπεριφέρονται  πολύ 

καλά στη μοντελοποίηση τόσο του υπολογισμού της απόστασης όσο και των χωρικών 

συσχετίσεων  “connected to” και  “containment”.  Αντίθετα,  τα γεωμετρικά μοντέλα δεν 

μπορούν να μοντελοποιήσουν τη συσχέτιση “connected to”, ενώ τα καθαρά συμβολικά 

είναι  πολύ δύσκολο να  υποστηρίξουν τον  υπολογισμό αποστάσεων.  Το παραπάνω 

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης

                 Χαρακτηριστικά

     Συμβολικό

       Μοντέλο   

Υπολογισμός

απόστασης

Συσχέτιση 

“connected 

to”

Συσχέτιση 

“containment”

Δυσκολία 

υλοποίησης

Geometric Μέτρια* N Καλή Μέτρια

Set-based Περιορισμένη Y Καλή Υψηλή

Hierarchical Πολύ 

περιορισμένη

N Καλή Μέτρια

Graph-based Καλή Y Περιορισμένη Μέτρια

Combined-Subspaces- 

Leonhardt

( Hybrid )

Πολύ καλή Υ Καλή Πολύ υψηλή

Partial Subspaces-

Semantic Location Model

( Hybrid )

Αρκετά Καλή Υ Καλή Υψηλή
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συμπέρασμα είναι  λογικό,  καθώς τα συμβολικά μοντέλα δεν χειρίζονται  γεωμετρικές 

συντεταγμένες που υποστηρίζουν τον υπολογισμό αποστάσεων.

Επίσης, στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η ικανότητα υποστήριξης των διαφόρων τύπων 

επερωτήσεων από κάθε μοντέλο. Σε αυτό τον πίνακα παρατηρούμε πως τα υβριδικά 

μοντέλα παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά από τα καθαρά γεωμετρικά ή συμβολικά 

μοντέλα, καθώς μπορούν να απαντήσουν σε όλους τους τύπους επερωτήσεων, λόγω 

του γεγονότος ότι συνδυάζουν τόσο γεωμετρική όσο και συμβολική πληροφορία, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 2.3.

Πίνακας 2.2: Υποστηριζόμενοι τύποι επερωτήσεων από κάθε μοντέλο

                   Τύπος Επερώτησης

Μοντέλο   

P R NN

Geometric Καλή Καλή Μέτρια

Set-based Καλή Καλή Μέτρια

Hierarchical Καλή Καλή Μέτρια

Graph-based Καλή Μέτρια Καλή

Combined-Subspaces- Leonhardt

( Hybrid )

Καλή Καλή Καλή1

Partial Subspaces-

Semantic Location Model

( Hybrid )

Καλή Καλή Καλή

Σημείωση: 

P: Point Queries

R: Range Queries

NN: Nearest Neighbor Queries

1 : Αν υποστηριχθεί η συσχέτιση “connected to”

Πίνακας 2.3: Υποστηριζόμενοι τύποι συντεταγμένων
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                      Υποστηριζόμενοι

                              τύποι 

                        συντεταγμένων 

Μοντέλο

         Γεωμετρικές               Συμβολικές

Geometric Y                                 N

Set-based N                                 Y

Hierarchical N                                 Y

Graph-based N                                 Y

Combined-Subspaces- Leonhardt

( Hybrid )

Y                                 Y

Partial Subspaces-

Semantic Location Model

( Hybrid )

Y                                 Y
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΧΩΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Γενικά περί οντολογιών

Οι οντολογίες αποτελούν μία σχετικά σύγχρονη μέθοδος αναπαράστασης γνώσης, αλλά 

και  ερευνητικό  πεδίο  της  τεχνητής  νοημοσύνης  γενικότερα.  Ένας  εύστοχος  και 

περιεκτικός ορισμός [39] της οντολογίας είναι ο εξής: 

«Ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization»

(R. Studer 1998, πρωτότυπος ορισμός από τον T. Gruber το 1993)

Ο ορισμός αυτός θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ακολούθως: 

«Οντολογία είναι μια τυπική, ρητή προδιαγραφή μιας κοινής εννοιολογικής θεώρησης 

ενός φαινομένου».

Μια  οντολογία (ontology)  [14]  είναι  η  αυστηρά  µαθηµατική  περιγραφή  ενός  πεδίου 

γνώσης και περιλαµβάνει ένα σύνολο από όρους και συσχετίσεις µεταξύ τους. Οι όροι 

περιγράφουν  κλάσεις  αντικείµενων,  δηλαδή  έννοιες  σχετικές  µε  αντικείµενα.  Οι 

συσχετίσεις  συνήθως  αφορούν  ιεραρχικές  εξαρτήσεις  µεταξύ  των  όρων.  Άλλες 

πληροφορίες που µπορεί να υπάρχουν σε µία οντολογία είναι οι ιδιότητες των εννοιών, 

περιορισµοί  γύρω  από  αυτές,  σχέσεις  ισοδυναµίας,  καθώς  και  σηµασιολογικοί 

συσχετισµοί µεταξύ των εννοιών µε τη χρήση της λογικής [35].

Η οντολογία που σχεδιάζουμε για ένα πεδίο ενδιαφέροντος (domain), χρησιμοποιείται 

τόσο για να υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό λεξιλόγιο του πεδίου όσο και για να μπορούμε 

να  εξάγουμε  συμπεράσματα  εκμεταλλευόμενοι  τα  στοιχεία  μοντελοποίησης  και  τη 

σημασιολογία τους [27] [22] [23] [24] [20].

3.2 Περιγραφή οντολογιών χώρου

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μια αναλυτική και 

ολοκληρωμένη  άποψη  του  χώρου  από  την  προοπτική  των  οντολογιών.  Θα  δούμε, 

λοιπόν, την τρέχουσα κατάσταση αυτού του επιστημονικού πεδίου, εξετάζοντας βασικές 
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οντολογίες  που  έχουν  αναπτυχθεί  για  την  αναπαράσταση  χώρου.  Ο  ρόλος  των 

οντολογιών στην αναπαράσταση χώρου είναι: 

1) Να προσδιορίσουν ένα γενικό και καλά ορισμένο σχήμα αναπαράστασης του χώρου, 

χωρίς αντιφάσεις, καθώς και ένα σύνολο χαρακτηριστικών (properties) των οντοτήτων 

που περιγράφονται από το μοντέλο.

 2) Να υποστηρίξουν ευέλικτες μεθόδους συμπερασμού για την εξαγωγή νέας χωρικής 

γνώσης ή για την απάντηση χωρικών επερωτήσεων.

Οι  χωρικές  οντολογίες  [28]  [9]  [13]  είναι  φυσικό  να  «συνεργάζονται»  με  ένα  ή 

περισσότερα  χωρικά  μοντέλα  παρόμοια  με  αυτά  που  έχουμε  ήδη  περιγράψει  σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως έχουμε επίσης δει, η επιλογή των κατάλληλων χωρικών 

μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζεται άμεσα με την εκάστοτε εφαρμογή και πιο 

συγκεκριμένα με τις απαντήσεις που θέλουμε να είναι ικανό να υποστηρίξει το εκάστοτε 

σύστημα.

Θα περιγράψουμε, λοιπόν, δύο βασικές χωρικές οντολογίες, αναλύοντας την ιεραρχική 

δόμησή τους και δίνοντας έμφαση στις έννοιες που περιέχουν, καθώς και στις χωρικές 

συσχετίσεις [30] [12] που υποστηρίζουν μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων.

3.2.1 Η οντολογία OpenCYC [21]

Το  OpenCYC project  [21] αποτελεί την  opensource έκδοση του  CYC project [46], το 

οποίο  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  το  μεγαλύτερο  και  πιο  διαδεδομένο  σύστημα 

αναπαράστασης  γνώσης  μέσω  της  τεχνολογίας  των  οντολογιών.  Αποτελείται  από 

πολλά  επιμέρους  τμήματα,  όπως  η  αναγνώριση  φωνής,  η  κατανόηση  κειμένου  και 

πολλά  άλλα.  Σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  συγκεκριμένου  project,  η  έκδοση 

OpenCYC 1.0  θα  περιέχει  περίπου  6000  κατηγορίες  στη  γενική,  υψηλού  επιπέδου 

οντολογία  (upper-level ontology).  Αυτή  η  έκδοση  θα  περιλαμβάνει  τη  μηχανή 

συμπερασμού  OpenCYC,  καθώς  και  μηχανή  αναζήτησης  πάνω  στη  βάση  γνώσης 

OpenCYC που θα χρησιμοποιηθεί.  Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε από την 

έκδοση  OpenCYC 0.7.0 τις βασικές κατηγορίες της οντολογίας που σχετίζονται με το 

χώρο και τις χωρικές συσχετίσεις. 
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3.2.1.1 Βασικά στοιχεία της OpenCYC

Η  OpenCYC είναι  μία  τεράστια  βάση  γνώσης  [10]  [11]  [26].  Τα  πάντα  σε  αυτή 

αναπαριστούν είτε σύνολα, π.χ. το σύνολο όλων των ανθρώπων, είτε σταθερές (άτομα), 

π.χ. ο Βασίλης Παπαταξιάρχης. Η πιο γενική κλάση ή αλλιώς κλάση-ρίζα της OpenCYC 

είναι  η  κλάση  Thing,  που αναπαριστά ένα καθολικό σύνολο.  Η  OpenCYC βασίζεται 

κυρίως  στη  θεωρία  συνόλων.  Τα  πάντα  στην  OpenCYC,  σύνολα  και  σταθερές, 

βρίσκονται κάτω από τη γενική κλάση Thing. 

Το υψηλότερο επίπεδο της OpenCYC οντολογίας φαίνεται στην Eικόνα 3.1.

Eικόνα 3.1: Το υψηλότερο επίπεδο της οντολογίας OpenCYC

Αντίστοιχα, υπάρχει μία υποκλάση, η οποία ονομάζεται SpatialThing και βρίσκεται κάτω 

από τη γενικότερη κλάση Thing. Σε αυτήν περιέχονται όλα τα αντικείμενα ή σύνολα που 

έχουν χωρικό  περιεχόμενο  ή πληροφορία θέσης.  Είναι  η  γενικότερη κατηγορία  που 

σχετίζεται με το χώρο και περιέχει χωρικές οντότητες (π.χ.  Arctic Circle), γεωμετρικές 

χωρικές οντότητες (π.χ. περιοχές, σημεία, γραμμές) και διάφορα χωρικά αντικείμενα. Η 

Εικόνα 3.2 δείχνει ένα μέρος της ταξονομίας του SpatialTing.
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Εικόνα 3.2: Τμήμα της ταξινομίας του SpatialThing

Τέλος, η οντολογία της  OpenCYC εισάγει την έννοια της μικροθεωρίας (microtheory) 

[10] [11], λόγω του τεράστιου πεδίου εφαρμογών το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει. Μία 

μικροθεωρία είναι η θεωρία για ένα συγκεκριμένο πεδίο, π.χ. η θεωρία της μηχανικής, η 

θεωρία  των  χημικών  στοιχείων  και  άλλες.  Η  OpenCYC έχει  πολλές  διαφορετικές 

μικροθεωρίες,  στις  οποίες  συγκεντρώνει  γνώση  για  διαφορετικά  πεδία.  Αυτές  οι 

διαφορετικές μικροθεωρίες μπορούν να κάνουν διαφορετικές υποθέσεις για τον κόσμο 

ανάλογα  με  την  προοπτική  που  προσφέρει  το  αντίστοιχο  πεδίο  που  αναφέρονται. 

Ουσιαστικά,  χρησιμοποιούνται  για  το  διαμερισμό  της  βάσης  γνώσης  σε  επιμέρους 

τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η OpenCYC καταφέρνει να δομήσει σε κάποιον βαθμό τη 

γνώση και να την εξειδικεύσει στα ανάλογα πεδία εφαρμογής.

Οι  βασικότερες μικροθεωρίες της  OpenCYC που αναφέρονται  στο πεδίο του χώρου 

είναι  τρεις  :  BaseKB,  NaiveSpatialVocabularyMt,  NaivePhysicsMt,  τις  οποίες  θα  τις 

δούμε αναλυτικότερα όταν θα μιλήσουμε για τις χωρικές συσχετίσεις που υποστηρίζει η 

OpenCYC.

3.2.1.2 Αντικείμενα της OpenCYC

Μέσα στην  OpenCYC δεν υπάρχει συγκεκριμένη έννοια (concept) που να αναφέρεται 

σε  αντικείμενα  (π.χ.  η  κλάση  Object στη  SUMO).  Αντίθετα,  υπάρχει  η  κατηγορία 

SpatialThing-Localized, η οποία ορίζεται [21] από την οντολογία σαν οτιδήποτε μπορεί 
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να παρατηρηθεί  στον κόσμο (π.χ.  η γάτα μου, ο πύργος του Άιφελ κλπ.),  αλλά και 

αφηρημένα πράγματα (π.χ. ο Ισημερινός). 

Η συγκεκριμένη κλάση, λοιπόν, περιέχει μία πληθώρα χωρικών εννοιών όπως φαίνεται 

ακολούθως

SpatialThing-Localized

BiologicalLivingObject

Border

CavityInterior-Generic

CavityOrContainer

CloudlikeObject

Configuration

CustomarySystemOfLinks

EmptyRegion-Generic

Event-Localized

Food

GeographicalThing

GeometricThing-Localized

InformationBearingThing

PartiallyTangible

Path-Spatial

Place

SomethingToWear

SpaceRegion-Empirical

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 54



Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

SpatialPathSystem

Trajectory

3.2.1.3 Κατηγορία SpaceRegion

Η  κατηγορία  SpaceRegion είναι  υποκλάση  του  SpatialThing.  Σύμφωνα  με  τις 

προδιαγραφές της οντολογίας  OpenCYC, η συγκεκριμένη κλάση περιέχει στιγμιότυπα 

χωρικών  περιοχών  του  περιβάλλοντος.  Μάλιστα,  τα  στιγμιότυπα  της  κλάσης 

SpatialThing καταλαμβάνουν μία περιοχή ορισμένη στην κλάση SpaceRegion. 

Η ταξινομία της κλάσης SpaceRegion παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.3.

Εικόνα 3.3: Η ταξινομία της κλάσης SpaceRegion

Η κλάση  ExtendedSpaceRegion είναι  η βασικότερη υποκλάση της  SpaceRegion. Τα 

στιγμιότυπά της είναι τμήματα περιοχών του τρισδιάστατου χώρου που εκτείνονται σε 

τουλάχιστον  μία  κατεύθυνση.  Ως  λογικό  επακόλουθο,  οι  υποκατηγορίες  της 

ExtendedSpaceRegion είναι τρεις, όπου σε κάθε μία μπαίνουν οι περιοχές που έχουν 

επεκτάσεις σε αντίστοιχο αριθμό διαστάσεων. Για παράδειγμα, στιγμιότυπα δωματίων 

μπορούν να εισαχθούν κάτω από την υποκατηγορία  ChunkOfSpace, που περιγράφει 
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τρισδιάστατα τμήματα χώρων, ενώ στιγμιότυπα ορόφων που περιγράφονται από δύο 

διαστάσεις μπορούν να εισαχθούν στην υποκλάση SpaceSurface.

Αντίθετα, η υποκατηγορία  HomogeneousSpaceRegion περιέχει στιγμιότυπα τμημάτων 

τρισδιάστατων  περιοχών  που  έχουν,  όμως,  ομοιόμορφες  διαστάσεις.  Τέλος,  η 

SpaceRegionEmpirical είναι  υποκατηγορία  τόσο  της  SpaceRegion όσο  και  της 

SpatialThing-Localized.  Τα  στιγμιότυπα  αυτής  της  κλάσης  είναι  απροσδιόριστες 

περιοχές που έχουν προκύψει γενικά από την παρατήρηση του περιβάλλοντος κόσμου. 

Η συγκεκριμένη κλάση, επομένως, αντιστοιχεί περισσότερο σε έννοιες του χώρου που 

είναι αντιληπτές με διαισθητικό τρόπο από τη φυσική γλώσσα και την καθημερινή ζωή. 

Γίνεται,  κατά  συνέπεια,  αντιληπτό  πως  η  OpenCYC αναμιγνύει  ελεύθερα  έννοιες 

αυστηρά καθορισμένες με άλλες περισσότερο ακαθόριστες. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί 

η βάση γνώσης της  OpenCYC φιλοδοξεί να συμβάλλει και στην επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας [21] [10] [11] .

3.2.1.4 Χωρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων

Το βασικό χωρικό χαρακτηριστικό των αντικειμένων της οντολογίας OpenCYC είναι το 

σχήμα τους (shape). Το σχήμα των αντικειμένων στην OpenCYC βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην έννοια  της  “συλλογής  από συλλογές(collection of collections)”,  η  οποία 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή την έννοια, οι συλλογές που εμπεριέχονται 

σε κάποια άλλη αποτελούν στιγμιότυπα αυτής. Στην Εικόνα 3.4 εμφανίζονται διάφορες 

κλάσεις που αφορούν σχήματα. 

Εικόνα 3.4 : H ταξινομία της κατηγορία ShapeType
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Οπότε, στιγμιότυπα της κλάσης SpatialThing-Localized συσχετίζονται με κάποιο σχήμα 

μέσω της δυαδικής σχέσης shape, που θα δούμε παρακάτω.

3.2.1.5 Τμήματα χώρου στην OpenCYC

Ένα ιδιαίτερο είδος χωρικού τμήματος στην OpenCYC είναι αυτό των επιφανειών. Αυτές 

μπορούν να διακριθούν σε διάφορους επιμέρους τύπους οντοτήτων, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 3.5.

 

Εικόνα 3.5: Η ταξινομία των φυσικών επιφανειών στην OpenCYC

Μία γενικότερη προσέγγιση των επιφανειών από την OpenCYC είναι αυτή της Εικόνας 

3.6,  η  οποία  προσπαθεί  να  εκφράσει  μία  γενική  ιεραρχία  του  “όλου  χώρου” 

(mereotopology) [29].
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Εικόνας 3.6: Η γενική ταξινομία των επιφανειών στην OpenCYC

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  κλάση  Surface-Generic είναι  μια  εξειδίκευση  της  κλάσης 

TwoOrHigherDimensionalThing, όπως έχουμε δει.

3.2.1.6 Μικροθεωρίες της OpenCYC

Όπως ήδη είπαμε, οι μικροθεωρίες είναι ένας τρόπος της OpenCYC για το διαμερισμό 

της βάσης γνώσης που χρησιμοποιεί.  Με  αυτό τον  τρόπο,  μία  συγκεκριμένη έννοια 

μπορεί  να  λαμβάνει  διαφορετικό  νόημα ανάλογα με  το  πεδίο  εφαρμογής  στο  οποίο 

χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η λέξη  Table από την ανθρώπινη άποψη μπορεί να 

συμβολίζει ένα στερεό αντικείμενο, αλλά από την άποψη των μαθηματικών να αποτελεί 

μία δομή αριθμητικών δεδομένων.  Με αυτόν τον τρόπο, η  OpenCYC καταφέρνει  να 

δομήσει  σε  κάποιον  βαθμό  τη  γνώση  και  να  την  εξειδικεύσει  στα  ανάλογα  πεδία 

εφαρμογής.

Μερικές  μικροθεωρίες της  OpenCYC που σχετίζονται  σε μεγάλο βαθμό με  το χώρο 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.7.
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Εικόνα 3.7: Ένα τμήμα της ταξινομίας των μικροθεωριών

Έτσι, για παράδειγμα, η  NaiveSpatialMt, που αποτελεί υποκατηγορία της  SpatialGMt, 

παρέχει  έννοιες  και  κανόνες  που  σχετίζονται  με  το  φυσικό  τρόπο  αναπαράστασης 

χωρικών συσχετίσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

3.2.1.7 Χωρικές συσχετίσεις στην OpenCYC

Η  οντολογία  της  OpenCYC περιγράφει  μια  μεγάλη  ποικιλία  χωρικών  συσχετίσεων 

μεταξύ  των  στιγμιότυπων  της  γενικής  κλάσης  SpatialThing.  Ακολουθούν  όλες  οι 

υποκατηγορίες  του  κατηγορήματος  spatiallyRelated της  OpenCYC,  με  βάση  τρεις 

μικροθεωρίες της OpenCYC που σχετίζονται με το χώρο :

spatiallyRelated [BaseKB]

coDecompositions

securedBy-Contributing

convexHullOf

fitsIn

perpendicularObjects

pointingTowards
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spatiallyRelated [NaiveSpatialVocabularyMt]

aligned

connectedTo

hasBeenIn

parallelObjects

notFarFrom

connectedTo

spatiallyDisjoint

spatiallyRelated [NaivePhysicsMt]

physicalParts-disjoint

onSamePlanetSurfaceAs

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  εστιάσουμε  περισσότερο  στα  κατηγορήματα  που  περιέχει  η 

OpenCYC και αναφέρονται ευθέως σε έννοιες εγγύτητας και θέσης.

Η  εγγύτητα  (proximity)  στην  OpenCYC περιγράφεται  μέσω  των  παρακάτω 

κατηγορημάτων :

near [NaivePhysicsVocabularyMt]

inFrontOf-Generally

behind-Generally

alignedAlong

hasPortalToRegion

movesWith
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stuckTo

spatiallyIntersects

touches

Η  έννοια  touches εξειδικεύεται  ακόμα  περισσότερο  μέσω  της  ακόλουθης 

κατηγοριοποίησης και για αυτό αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς.

touches

above-Touching

groundOf

in-Floating

on-Physical

adjacentTo

bordersOn

spaceRegionPortals

alignedAlongSurface

connectedAlongSurface

sheetSurfaceTouches

connectedAtContact

connectedAlongSurface

connectedAtContact

connectedAtEnd

in-Embedded

pipesDirectlyConnected

hangsFrom
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hangsAround

in-Held

in-ImmersedGeneric

in-ImmersedFully

in-ImmersedPartly

in-Snugly

touchesAtEnd

touchesDirectly

wearer

wearsClothing

wornOn

Επίσης, υπάρχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον τρόπο που τα 

αντικείμενα είναι τοποθετημένα στο χώρο:

- HorizontalOrientation

- VerticalOrientation

- UpsideDown

- RightSideUp

Παρόμοια,  υπάρχουν  τα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά  σχετικά  με  την  κατεύθυνση  των 

αντικειμένων στο χώρο:

- Up-Generally

- Up-Directly

- Down-Generally

- Down-Directly
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- VerticalDirection

- HorizontalDirection

Τέλος,  μέσω  των  ακόλουθων  χαρακτηριστικών  υποστηρίζεται  και  η  απόλυτη 

γεωγραφική κατευθυντικότητα των αντικειμένων:

VectorInterval [BaseKB]

UnitVectorInterval

TerrestrialDirection

GeographicalDirection

GeographicalDirection-Direct

GeographicalDirection-General

North-Generally

North-Directly

South-Directly

...

East-Directly

Παρατηρούμε,  κατά  συνέπεια,  πως  περιέχονται  οι  περισσότερες  από  τις  βασικές 

χωρικές  σχέσεις  που  περιγράφονται  και  από  τα  μοντέλα  που  περιγράψαμε  σε 

προηγούμενο κεφάλαιο.

Μία σημαντική, επίσης, έννοια που υπάγεται κάτω από το κατηγόρημα spatialRelated 

είναι  η  αποκαλούμενη  “in-ness”.  Το  παράδειγμα  που  ακολουθεί  αναφέρεται,  για 

παράδειγμα, στα ρευστά :

touches[NaivePhysicsMt]
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in-ImmersedGeneric

in-ImmersedPartly

in-Floating

in-ImmersedFully

suspendedIn

Η αντίστοιχη έννοια για τα στερεά είναι παρόμοια και φαίνεται ακολούθως

touchesDirectly-Apartonomic

in-ContFullOf

in-Embedded

in-Lodged

in-Spiked

in-Permeates

Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι εδώ εστιάζουμε στη φυσική 

συγκρότηση του αντικειμένου. Για παράδειγμα, το in-Spiked μπορεί να αναφέρεται μόνο 

σε ένα αντικείμενο που είναι αιχμηρό από μία πλευρά. 

3.2.1.8 Mereology στην OpenCYC

Ένα  πολύ  ενδιαφέρον  κομμάτι  της  οντολογίας  OpenCYC αναφέρεται  στον 

προσδιορισμό  επιμέρους  τμημάτων  ενός  αντικειμένου,  το  οποίο  αποτελεί  ένα 

συνηθισμένο πρόβλημα των οντολογιών. Παρόλο που, όπως είπαμε, η OpenCYC είναι 

βασισμένη σε πολύ μεγάλο μέρος στη θεωρία συνόλων, επιτρέπει να εκφράσουμε μέρη 

ή τμήματα ενός όλου. Ο μόνος περιορισμός που θέτει είναι πως το “όλο” και τα “μέρη” 

θα πρέπει να αποτελούν στιγμιότυπα της κλάσης Individual. Η βασική σχέση, λοιπόν, 
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που προσφέρεται είναι η parts. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό αφηρημένη, αφού μπορεί 

να αναφέρεται σε χωρικά υπομέρη, χρονικά υπομέρη, υπομέρη συνόλων και ότι άλλο 

μπορεί να εκφραστεί ως μέρος ενός “όλου”. Η σύνταξη της σχέσης  parts είναι (parts 

WHOLE PART). Επίσης, η σχέση  parts είναι μεταβατική, δηλαδή αν το Α είναι μέρος 

του Β και το Β μέρος του Γ, τότε και το Α είναι μέρος του Γ. Βέβαια, το συγκεκριμένο 

τμήμα της οντολογίας περιλαμβάνει  και  συσχετίσεις  μερών που έχουν αμφισβητηθεί 

αρκετά  [41] κατά το παρελθόν για το κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά 

μέρη  ενός  όλου.  Παρόλα  αυτά,  αν  και  αυτού  του  είδους  οι  συσχετίσεις  δεν  έχουν 

ολοκληρωθεί πλήρως από την οντολογία, αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημά της.

3.2.1.9 Συστήματα μονοπατιών στην OpenCYC

Η οντολογία  OpenCYC περιέχει  συγκεκριμένη μικροθεωρία (path microtheory)   που 

συσχετίζεται  με  την  έννοια  των  μονοπατιών.  Σε  αντίθεση  με  τη  μοντελοποίηση 

μονοπατιών μέσω μαθηματικών εννοιών, όπως οι γράφοι, η OpenCYC μοντελοποιεί τα 

μονοπάτια με διαφορετικό τρόπο. Κάθε στιγμιότυπο οποιασδήποτε κλάσης, π.χ. River ή 

Roadway, μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο ενός μονοπατιού. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί 

να ερμηνευτεί είτε σαν μονοπάτι (path-like) είτε σαν στοιχείο μονοπατιού (path element), 

όπως κόμβος μονοπατιού ή σύνδεσμος. Ο μηχανισμός της OpenCYC για την ερμηνεία 

των μονοπατιών αποτελείται  από μία  πληθώρα ρόλων ιεραρχικά δομημένων,  όπως 

φαίνεται  στην  Εικόνα  3.8,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  για  την  κατασκευή  των 

μονοπατιών.
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Εικόνα 3.8: Η ταξινομία των μονοπατιών στην OpenCYC [10]

Με αυτό τον τρόπο τα στιγμιότυπα των κλάσεων δομούν συστήματα μονοπατιών (path 

systems)  με  συγκεκριμένες  ιδιότητες,  με  βάση  τις  οποίες  συγκροτούν  ένα  δίκτυο 

μονοπατιών.  Η  γενικότερη  κλάση  μονοπατιού  είναι  η  Path-Generic.  Κάθε  μονοπάτι 

αποτελεί είτε απλό μονοπάτι (Path-Simple) είτε κυκλικό μονοπάτι (Path-Cyclic). Οι δύο 

αυτές κλάσεις είναι ξένες μεταξύ τους, δηλαδή κανένα στιγμιότυπο της μιας δεν μπορεί 

να  ανήκει  στην  άλλη.  Αυτό  προκύπτει  από  το  γεγονός  πως  ένα  απλό  μονοπάτι 

προσδιορίζεται από αρχή και τέλος που δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους και, επομένως, 

ένα απλό μονοπάτι  δεν γίνεται  να είναι  κυκλικό. Από την άλλη μεριά,  ένα μονοπάτι 

ανήκει  στην  κλάση  Path-Spatial αν  έχει  κάποιο  χωρικό  περιεχόμενο,  όπως  για 

παράδειγμα ένας κορμός δέντρου σε ένα ρυάκι.

Τα μονοπάτια στην OpenCYC είναι απλές οντότητες, αλλά σε συνδυασμό μεταξύ 

τους φτιάχνουν πολυπλοκότερες οντότητες, τα συστήματα μονοπατιών. Τα συστήματα 

μονοπατιών αποτελούνται από :

- σύνολο σημείων, τα οποία αποτελούν στιγμιότυπα της κλάσης Thing

- σύνολο κόμβων, το οποίο είναι υποσύνολο του συνόλου σημείων

- σύνολο συνδέσμων, οι οποίοι είναι στιγμιότυπα της κλάσης Path-Simple

- και προαιρετικά σύνολο κύκλων, οι  οποίοι  αποτελούν στιγμιότυπα της κλάσης 

Path-Cyclic.
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Τέλος,  ο  προσδιορισμός  του  συνδέσμου  μεταξύ  δύο  κόμβων,  των  σημείων  που 

αποτελούν  ένα  σύνδεσμο,  των  κόμβων  που  περιέχονται  σε  ένα  κύκλο  και  άλλες 

ιδιότητες επιτυγχάνεται μέσω ειδικών συσχετίσεων που παρέχει η οντολογία.

Περιγραφικότερα,  στην  Εικόνα  3.9,  παρουσιάζονται  μερικά  από  τα  μέρη  ενός 

συστήματος μονοπατιών.

Εικόνα 3.9: Μερικά τμήματα ενός συστήματος μονοπατιών στην OpenCYC [10]

3.2.1.10 Σύνοψη της OpenCYC

Γενικά,  η  οντολογία  OpenCYC περιγράφηκε  με  βάση  τις  χωρικές  συσχετίσεις  που 

εκφράζει και τις κατηγορίες που περιέχει. Μπορούμε συγκεντρωτικά, λοιπόν, να πούμε 

πως η  OpenCYC καλύπτει  ένα μεγάλο όγκο χωρικών συσχετίσεων και  κατηγοριών, 

γεγονός  που  της  δίνει  πολύ  μεγάλη  εκφραστική  δύναμη.  Παρόλα  αυτά,  για  την 

πλειοψηφία των συσχετίσεων αυτών δεν έχουν υπάρχουν ακόμα αξιώματα που να τις 

υποστηρίζουν πλήρως, ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμες. Αυτό σημαίνει πως δεν 

έχουν αναπτυχθεί αξιώματα που να καθορίζουν επακριβώς ποια χωρικά στιγμιότυπα θα 
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λαμβάνουν μέρος στις συσχετίσεις αυτές. Ένα τμήμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί προς το 

παρόν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα είναι αυτό της Path μικροθεωρίας, που 

είδαμε.

Παρόλα  τα  πλεονεκτήματα  που  είδαμε  στην  οντολογία  OpenCYC,  θα  πρέπει  να 

συνοψιστούν και  τα μειονεκτήματα που παρατηρήθηκαν.  Ένα από τα σπουδαιότερα 

ήταν  η  έλλειψη  κάποιων  σημαντικών  χωρικών  εννοιών  από  το  λεξιλόγιό  της. 

Χρησιμοποιείται  ένα  λεξιλόγιο  που  ταιριάζει  περισσότερο  με  τις  έννοιες  των 

συστημάτων αναφοράς, πράγμα που φαίνεται περιττό αν σκεφτούμε πως τα συστήματα 

αναφοράς χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση εκφράσεων της φυσικής γλώσσας με 

χωρικές έννοιες που δεν εκφράζονται με φυσική γλώσσα.

Επίσης, οι χωρικές οντότητες, όπως και οι υπόλοιπες οντότητες στην OpenCYC, είναι 

ιεραρχικά δομημένες με βάση τη σημασιολογία της αγγλικής γλώσσας. Από μία πλευρά, 

αυτό φαίνεται λογικό αν σκεφθεί κανείς πως η OpenCYC κατασκευάστηκε στοχεύοντας 

στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Το γεγονός αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα η 

οντολογία να “κουβαλάει” μαζί της και ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας, που δεν 

υπάρχουν στις υπόλοιπες γλώσσες. Για παράδειγμα, τα ρήματα στην αγγλική δίνουν 

πολλές φορές νόημα χαρακτηριστικών ή κίνησης σε ένα αντικείμενο, πράγμα που δεν 

συμβαδίζει  με όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Προσπαθώντας,  λοιπόν, να επιτύχει  μία 

γενικότητα στη μορφή της, η  OpenCYC υστερεί  σε αρκετές περιπτώσεις σε ακρίβεια 

μοντελοποίησης.

3.2.2 Η οντολογία SUMO

Η SUMO (Suggested Upper Merged Ontology) [42] αποτελεί από πολλές απόψεις την 

οντολογία που είναι φιλικότερα προσκείμενη στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε 

σχέση με  τις  υπόλοιπες.  Συνιστά  μάλιστα  αντικείμενο  επεξεργασίας  της  αντίστοιχης 

ομάδας της IEEE με σκοπό να αποτελέσει την αποκαλούμενη Standard Upper Ontology 

(SUO). Οι κατηγορίες που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας της οντολογίας 

SUMO παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.10. 
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Εικόνα 3.10: Τα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας της SUMO

Επιπρόσθετα,  η  SUMO φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  μία  οντολογία  καλά  δομημένη  και 

απαρτιζόμενη  από επιμέρους  τμήματα,  παρόμοια  με  την  OpenCYC.  Η  δόμηση της 

SUMO παρουσιάζεται Εικόνα 3.11.
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Εικόνα 3.11: Η γενική ιεραρχία δόμησης της SUMO

3.2.2.1 Βασικά στοιχεία της SUMO

Η SUMO αποτελεί μία οντολογία τριών διαστάσεων (3D-ontology), δηλαδή μπορεί να 

αναπαραστήσει  πλήρως  τρισδιάστατες  έννοιες  του  χώρου.  Περιέχει  πάρα  πολλές 

κατηγορίες που σχετίζονται με τα φυσικά αντικείμενα του χώρου, την έννοια του μέρους 

ενός  χώρου  (mereotopology),  καθώς  και  ένα  πλήθος  χωρικών  συσχετίσεων  και 

χαρακτηριστικών.  Η  συγκεκριμένη  οντολογία  βασίστηκε  και  προσπάθησε  να 

ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές θεωρίες του χώρου, όπως αυτές για τις λεγόμενες 

“τρύπες” στο χώρο [41], καθώς και των Guarino & Smith για mereotopology. Οι χωρικές 

οντότητες στη SUMO αποτελούν τμήματα του φυσικού κόσμου που αναπαρίσταται από 

την κλάση Physical. Στην Εικόνα 3.12, φαίνεται η κατηγοριοποίηση που ακολουθείται.
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Εικόνα 3.12: H ταξινομία της κατηγορίας Physical

Από την Εικόνα 3.12 βλέπουμε πως υπάρχουν οι οντότητες  Collection και  Agent, οι 

οποίες είναι ξένες (disjoint) ως προς την κλάση  Region, η οποία περιέχει τις χωρικές 

περιοχές. Η Collections περιέχει συλλογές από μέλη που μπορούν να προστίθενται ή 

να αφαιρούνται σε μια συλλογή και κάθε στιγμιότυπο της κλάσης περιέχει συγκεκριμένη 

θέση στο χωροχρόνο. Συγκεκριμένα, μπορεί να περιέχει για παράδειγμα ένα κοπάδι 

προβάτων ή μία ποδοσφαιρική ομάδα, χωρίς όμως να αποτελούν ένα απλό μαθηματικό 

σύνολο, έννοια που δεν εμπεριέχει καμία θέση στο χωροχρόνο. Εμείς, στην περιγραφή 

που θα κάνουμε θα εστιάσουμε στις έννοιες Region και SelfConnectedObject. 

3.2.2.2 Αντικείμενα της SUMO

Η  οντολογία  της  SUMO περιέχει  ένα  ευρύ  σύνολο  από  φυσικά  αντικείμενα. 

Γενικά, τα στιγμιότυπα της κλάσης Object μπορεί να έχουν τη μορφή κλασικών φυσικών 

αντικειμένων, γεωγραφικών περιοχών ή θέσης των Processes, οι οποίες αποτελούν το 

συμπλήρωμα της κλάσης Object ως προς την κλάση Physical. Γενικεύοντας την έννοια 

των αντικειμένων, σε μία τετραδιάστατη οντολογία (4D-ontology) έχουν περιεχόμενο και 

ως προς το χρόνο.  Μάλιστα, τα φυσικά αντικείμενα έχουν συγκεκριμένη θέση στο χώρο 

και το χρόνο, γεγονός που δηλώνεται από το αξίωμα της Εικόνας 3.13.
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Εικόνα 3.13: Αξίωμα για τον ορισμό των φυσικών αντικειμένων

Δηλαδή, όλα τα φυσικά αντικείμενα έχουν μια θέση ?LOC στο χώρο και μια θέση ?TIME 

στο χρόνο. Τα κατηγορήματα located και time είναι αμφότερα ορισμένα στην οντολογία 

SUMO. Θα δούμε παρακάτω τις τιμές που μπορεί να λάβει το χαρακτηριστικό της θέσης 

για ένα φυσικό αντικείμενο.

Η  ταξινόμηση  των  υποκλάσεων  της  γενικότερης  κλάσης  SelfConnectedObject 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.14.

Εικόνα 3.14: Η ταξινομία της κατηγορίας SelfConnectedObject

Θα  πρέπει,  επίσης,  να  σημειωθεί  πως  η  κλάση  SelfConnectedObject περιέχει 

αντικείμενα που δεν μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους ασύνδετα μεταξύ τους 

τμήματα.  Αυτή  η  ιδιαίτερα  σημαντική  ιδιότητα  των  στιγμιότυπων  της  κλάσης 

SelfConnectedObject ικανοποιείται μέσω του αξιώματος της Εικόνας 3.15.
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Εικόνα 3.15: Αξίωμα για την κατηγορία SelfConnectedObject

Με  άλλα λόγια,  αυτό  το  αξίωμα λέει  πως αν  κάτι  αποτελεί  στιγμιότυπο της κλάσης 

SelfConnectedObject τότε τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν συνδέονται μεταξύ 

τους.  Αυτός  ακριβώς  είναι  και  ο  ορισμός  που  δίνεται  για  την  έννοια  της  ιδιότητας 

SelfConnection [43]. 

Επιπρόσθετα,  η  υποκλάση  Substance περιέχει  τα  αντικείμενα  των  οποίων  κάθε 

επιμέρους τμήμα είναι παρόμοιο από κάθε άποψη με τα υπόλοιπα επιμέρους τμήματα 

του στιγμιότυπου [42]. Αντίθετα, η υποκλάση  CorpuscularObject περιέχει αντικείμενα, 

των οποίων τα επιμέρους τμήματα έχουν ιδιότητες που δεν τις έχουν όλα τα υπόλοιπα 

[42]. 

3.2.2.3 Κατηγορία Region

Ο  τελευταίος  τύπος  φυσικών  αντικειμένων  στη  SUMO είναι  αυτός  που 

περιγράφεται  από  την  υποκλάση  Region.  Τα  στιγμιότυπα  της  κλάσης  Region 

περιγράφουν  επιφάνειες  αντικειμένων  της  κλάσης  Object,  γεωγραφικές  περιοχές  ή 

φανταστικές περιοχές [42]. Ένα σχετικό με την κλάση  Region αξίωμα είναι  αυτό της 

Εικόνας 3.16.

Εικόνα 3.16: Αξίωμα για την κατηγορία Region

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως αν κάτι ανήκει στην κλάση Region, τότε σίγουρα κάτι είναι 

τοποθετημένο σε αυτή την περιοχή. 

Γενικά,  οι  υποκλάσεις  που  συνθέτουν  την  κατηγορία  Region φαίνονται  στην 

Εικόνα 3.17.
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Εικόνα 3.17: Ταξινομία της κατηγορίας Region

Η υποκλάση GeographicRegion αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές με πεπερασμένο 

μέγεθος, π.χ.  η Ευρώπη, ο Ειρηνικός Ωκεανός, η Αθήνα.  Μάλιστα,  η συγκεκριμένη 

μοντελοποίηση έχει κάποια χαρακτηριστικά που αξίζουν προσοχής. Για παράδειγμα, οι 

περιοχές  έχουν  μοντελοποιηθεί  ως  υποκλάση  των  αντικειμένων.  Αυτό  πρακτικά 

σημαίνει  πως  αρκετά  διαφορετικές  οντότητες  παρουσιάζονται  σαν  αδελφικές,  αφού 

αποτελούν  στιγμιότυπα  αδελφικών  κλάσεων.  Έτσι  για  παράδειγμα,  οι  οντότητες 

AstronomicalBody και Hole είναι εν γένει πολύ διαφορετικές (υποθέτοντας ότι δε μιλάμε 

για μαύρες τρύπες του διαστήματος, αλλά για τρύπες στον τοίχο για παράδειγμα). Από 

την άλλη πλευρά, όπως ειπώθηκε, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιοχών είναι 

πως κάποιο αντικείμενο βρίσκεται τοποθετημένο σε αυτές. Έτσι ένα αντικείμενο μπορεί 

να  βρίσκεται  στο  φεγγάρι  (AstronomicalBody)  ή  σε  μια  τρύπα  του  τοίχου  (Hole). 

Επομένως,  δεν  υπάρχει  περιοχή άδεια.  Το γεγονός  αυτό,  βέβαια,  ελέγχεται  για  την 

εγκυρότητά του και αποτελεί περισσότερο ένα ερώτημα με φιλοσοφικές διαστάσεις, αν 

και  μπορεί  να  αποτελέσει  σημαντικό  παράγοντα  για  την  περαιτέρω ανάπτυξη  ενός 

μοντέλου περιοχών, γι’ αυτό και το αναφέρουμε εδώ.

3.2.2.4 Χωρικά χαρακτηριστικά στη SUMO

Η οντολογία  SUMO διαπραγματεύεται δύο χωρικά χαρακτηριστικά: το σχήμα (shape) 

και  τη  θέση  (position).  Στη  SUMO τα  χαρακτηριστικά  διακρίνονται  σε  εσωτερικά 

(internal) και συσχετισμένα (relational). Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά ανήκουν αυτούσια 
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σε  μια  οντότητα,  ενώ τα  συσχετισμένα  προκύπτουν λόγω κάποιας  συσχέτισης  μιας 

οντότητας  με  μια  άλλη.  Έτσι,  το  σχήμα  αποτελεί  εσωτερικό  χαρακτηριστικό  μιας 

οντότητας, ενώ η θέση συσχετισμένο χαρακτηριστικό. 

Η κατηγοριοποίηση του χαρακτηριστικού του σχήματος (ShapeAttribute) παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3.18.

Εικόνα 3.18: Κατηγοριοποίηση του χαρακτηριστικού ShapeAttribute

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  πιθανές  τιμές  του  χαρακτηριστικού  της  θέσης  είναι  οι 

ακόλουθες

PositionalAttribute

- Vertical

- Horizontal

- Above

- Below

- Adjacent

- Left

- Right

- Near

- On
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Μάλιστα, η κλάση του χαρακτηριστικού PositionalAttribute περιέχει μόνο μια υποκλάση, 

την DirectionalAttribute, που μπορεί να πάρει τιμές North, South, East και West. Τυπικά 

αξιώματα σχετικά με τα στιγμιότυπα του χαρακτηριστικού DirectionalAttribute είναι αυτά 

της Εικόνας 3.19.

Εικόνα 3.19: Αξιώματα σχετικά με το χαρακτηριστικό DirectionalAttribute

Αυτά, ουσιαστικά, περιγράφουν πως αν ένα αντικείμενο είναι κάθετο σε κάποιο δεύτερο, 

τότε και το δεύτερο θα είναι κάθετο στο πρώτο. Παρομοίως, αν ένα αντικείμενο είναι 

δεξιά σε κάποιο δεύτερο, τότε το δεύτερο θα είναι αριστερά στο πρώτο. Όπως, γίνεται 

εύκολα  αντιληπτό  η  σημασιολογία  που  παρέχουν  αυτά  τα  αξιώματα  είναι  αρκετά 

περιορισμένη. 

3.2.2.5 Χωρικές συσχετίσεις και mereology στην SUMO

Η SUMO παρέχει μία ποικιλία χωρικών συσχετίσεων, οι οποίες αποτελούν στιγμιότυπα 

της  γενικότερης  κλάσης  SpatialRelation.  Η  κατηγορία  SpatialRelation βρίσκεται 

τοποθετημένη  κάτω  από  την  γενικότερη  κλάση  Relation και  αυτή  με  τη  σειρά  της 

βρίσκεται κάτω από την κλάση Abstract.

 Υπάρχουν  τόσο  τοπολογικές  συσχετίσεις  όσο  και  συσχετίσεις  που  περιγράφουν 

σχέσεις του μέρους προς το όλο (mereological relations). Αυτό, δηλαδή, σημαίνει πως 

και οι σχέσεις επιμέρους τμημάτων προς το όλο παρουσιάζονται σαν χωρικές. Έτσι, για 

παράδειγμα η σχέση επικάλυψης (overlapsSpatially)  που παρέχει  η  SUMO ορίζεται 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.20. 
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Εικόνα 3.20: Ορισμός της σχέσης επικάλυψης (overlapsSpatially)

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως αν δύο αντικείμενα μοιράζονται ένα επιμέρους μικρότερο 

τότε αυτή η συνθήκη είναι ικανή για να ικανοποιηθεί η σχέση της επικάλυψης.

Επίσης,  δύο  οντότητες  συνδέονται  (connected)  αν  επικαλύπτονται  ή  τα  άκρα  τους 

συναντώνται.

Γενικά,  διάφορες χωρικές συσχετίσεις που προσφέρονται  από την οντολογία  SUMO 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.21.

Εικόνα 3.21: Χωρικές συσχετίσεις που παρέχει η SUMO
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Κάποιες σημαντικές συσχετίσεις περιγράφονται ακολούθως:

- connected: χρησιμοποιείται για αντικείμενα που συναντώνται ή επικαλύπτονται

- connects: χρησιμοποιείται για αντικείμενο που συνδέει δύο άλλα αντικείμενα μεταξύ 

τους, παίζοντας το ρόλο του συνδετικού κρίκου

- part: μία οντότητα αποτελεί μέρος μιας άλλης

- partlyLocated: σχέση μεταξύ οτιδήποτε είναι τοποθετημένο στον χώρο που βρίσκεται 

ένα αντικείμενο και το αντικείμενο αυτό

- between: χρησιμοποιείται όταν ένα αντικείμενο βρίσκεται μεταξύ δύο άλλων

- traverses: χρησιμοποιείται όταν δύο αντικείμενα επικαλύπτονται χωρικά

- distance: σχέση απόστασης μεταξύ δύο αντικειμένων

- hole: σχέση μεταξύ ενός κενού εν μέρει αντικειμένου και της επιφάνειας ενός άλλου

Τέλος,  αξίζει  να  παραθέσουμε  τις  σχέσεις  που  εντάσσονται  κάτω  από  τη 

βασικότερη  σχέση  για  την  περιγραφή  μέρους  ενός  όλου,  της  σχέσης  part,  όπως 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.22.

Εικόνα 3.22: Υποσχέσεις της βασικής σχέσης part

3.2.2.6 Μονοπάτια στη SUMO

Η έννοια των μονοπατιών περιγράφονται από την κατηγορία  Path. Η κατηγορία  Path 

είναι ενταγμένη κάτω από την κλάση CaseRole. Ένα μονοπάτι στη SUMO συσχετίζεται 
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με κάποια κίνηση (motion), γεγονός που έχει νόημα αφού ένα μονοπάτι θα πρέπει να 

είναι προσπελάσιμο με κάποιο τρόπο. Έτσι ορίζεται, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.23.

Εικόνα 3.23: Ορισμός του μονοπατιού στη SUMO

Επίσης, το αξίωμα της Εικόνας 3.24 ορίζει πότε ένα αντικείμενο βρίσκεται μεταξύ μιας 

θέσης  αφετηρίας  και  ενός  προορισμού.  Συγκεκριμένα,  αυτό  συμβαίνει  όταν  ένα 

αντικείμενο ανήκει στο μικρότερο σε μήκος μονοπάτι που συνδέει την αφετηρία με τον 

προορισμό.

                

Εικόνας 3.24: Αξίωμα για τον προσδιορισμό αντικειμένου σε ένα μονοπάτι

3.2.2.7 Σύνοψη της SUMO
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Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  περιγράφηκαν  τα  βασικά  στοιχεία  της  οντολογίας  SUMO που 

σχετίζονται με το πεδίο του χώρου. Λόγω των πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων για 

το  χώρο  που  προσπαθεί  να  καλύψει  η  συγκεκριμένη  οντολογία,  δεν  φαίνεται  να 

ικανοποιεί  επαρκώς  τις  απαιτήσεις  καμιάς  από  αυτές  τις  θεωρίες.  Προσπαθεί  να 

παντρέψει ταυτόχρονα θεωρίες [43] [44] [45], αποτελώντας μία μικτή οντολογία. Είναι 

και αυτή με τη σειρά της βασισμένη στη θεωρία συνόλων, χωρίς να παρέχει μεγάλη 

ποικιλία  συσχετίσεων  μέρους-όλου  (mereological relations)  και  σίγουρα  όχι  πολύ 

αναλυτικά.  Τέλος,  αποτελεί  μία  τρισδιάστατη  οντολογία ξεχωρίζοντας  τις  έννοιες  του 

αντικειμένου (Object), της διαδικασίας (Process) και του χρόνου (Time) και ταυτόχρονα 

ένα μέτρο σύγκρισης για οποιαδήποτε άλλη μοντελοποίηση χώρου.

3.3 Υλοποίηση χωρικών συσχετίσεων με χρήση Description Logics

Πριν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε, χωρίς να 

εστιάσουμε, στην έννοια Description Logics, καθώς και στους χωρικούς τελεστές RCC-

8. Αυτοί οι τελεστές αποτελούν μία προσπάθεια μοντελοποίησης ενός βασικού συνόλου 

χωρικών συσχετίσεων, με το σκεπτικό ότι οι υπόλοιπες συσχετίσεις θα είναι δυνατό να 

περιγραφούν  με  βάση  αυτούς.  Έτσι,  θα  αναφερθούμε  στην  προσπάθεια 

μοντελοποίησης αυτών των μαθηματικών τελεστών με τη χρήση Description Logics.

3.3.1 Description Logics

Με  τον  όρο  Description Logics (DL)  [36]  αναφερόμαστε  σε  μια  δομημένη  μέθοδο 

αναπαράστασης γνώσης, με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις 

έννοιες  και  τις  συσχετίσεις  ενός  πεδίου  εφαρμογής  με  φορμαλιστικό  τρόπο  που 

επιτρέπει εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω συλλογισμού (reasoning). Τα βασικά στοιχεία 

που απαρτίζουν μια τέτοια γλώσσα είναι οι έννοιες, οι ρόλοι, τα χαρακτηριστικά και τα 

στιγμιότυπά τους.  Μία έννοια  είναι  μία περιγραφή των κοινών χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τα στιγμιότυπα που ανήκουν σε αυτή την έννοια.  Το συντακτικό και  η 

σημασιολογία που διέπει μία τέτοια γλώσσα φαίνεται στην Εικόνα 3.25.
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Εικόνα 3.25: Συντακτικό και σημασιολογία σε DL [12]

Σε  αυτή  την  εικόνα  παρουσιάζονται  οι  «έννοιες»  (C και  D)  που  αποτελούνται  από 

«ατομικές  έννοιες» (A),  οι  «ρόλοι» (R),  καθώς και  τα  «χαρακτηριστικά».  Οι  «ρόλοι» 

αποτελούνται  από  «ατομικούς  ρόλους»  και  «χαρακτηριστικά».  Μία  τέτοια  γλώσσα 

παρέχει  τη  δυνατότητα  περιγραφής  των  διαφόρων  ρόλων  των  εννοιών  και  τη 

δυνατότητα  αναπαράστασης  πολύπλοκων  εννοιών  και  συσχετίσεων,  οι  οποίες 

αποτελούνται  από  επιμέρους  απλούστερες.  Οι  «έννοιες»  της  DL αναπαριστούν 

ουσιαστικά  κλάσεις  αντικειμένων,  δηλαδή  σύνολα  στιγμιοτύπων,  ενώ  οι  «ρόλοι» 

αναπαριστούν δυαδικές συσχετίσεις μεταξύ στιγμιοτύπων και ουσιαστικά περιγράφουν 

τις ιδιότητες των «εννοιών» [52].

Ο φορμαλισμός και η σημασιολογία των DL γλωσσών είναι βασισμένα στην επιστήμη 

της λογικής. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό τους, που προέρχεται από το γεγονός 

ότι είναι βασισμένες στη λογική, είναι η έμφαση που δίνουν στο μηχανισμό εξαγωγής 

συμπερασμάτων [53]. Επίσης, επιτρέπουν κατηγοριοποίηση των εννοιών (υποκλάσεις, 

υπερκλάσεις) οδηγόντας σε μία ιεραρχική δόμηση των εννοιών. Η ιεραρχία αυτή βοηθά 

τόσο στη μοντελοποίηση ενός πεδίου γνώσης όσο και στη διαδικασία εξαγωγής νέας 

γνώσης.

Ένα  σύστημα  αναπαράστασης  γνώσης  βασισμένο  σε  DL,  παρέχει  ευκολίες  στη 

δυνατότητα  διαχείρισης  της  βάσης  γνώσης  (Knowledge Base-KB).  Η  Εικόνα  3.26 

παρουσιάζει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος αναπαράστασης γνώσης βασισμένο σε 

DL. 
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Εικόνα 3.26: Αρχιτεκτονική ενός συστήματος αναπαράστασης γνώσης βασισμένο σε DL 

[53]

Όπως  φαίνεται  σε  αυτή  την  εικόνα,  η  βάση  γνώσης  ενός  τέτοιου  συστήματος 

αποτελείται  από  τα  εξής  δύο  συστατικά:  TBox και  ABox.  Με  τον  όρο  TBox 

(Terminological Box)  συμβολίζουμε  το  τμήμα  της  βάσης  γνώσης  που  περιέχει  το 

λεξιλόγιο του πεδίου της εφαρμογής του συστήματος, ενώ με τον όρο ABox (Assertional 

Box) συμβολίζουμε επιπλέον γνώση που αφορά τα άτομα του πεδίου της εφαρμογής. 

Με άλλα λόγια, το τμήμα TBox περιέχει τους ορισμούς των εννοιών και των ρόλων του 

πεδίου  γνώσης,  ενώ  το  ABox περιέχει  τους  ορισμούς  των  στιγμιοτύπων  του 

συστήματος.

Ένα σύστημα αναπαράστασης γνώσης βασισμένο σε DL, όπως είπαμε, δεν προσφέρει 

μόνο  δυνατότητες  για  την  αναπαράσταση  της  γνώσης,  αλλά  και  δυνατότητες 

συλλογισμού για την εξαγωγή νέας γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται βάσει της ιεραρχικής 

δόμησης των «εννοιών» και τη θεωρία της λογικής. Τυπική συλλογιστική μέθοδος είναι 

η εξέταση αν μία έκφραση είναι αληθής βάσει των στιγμιοτύπων που υπάρχουν στη 

βάση γνώσης.

Τέλος, στα συστήματα  DL είναι  δυνατό να προστεθούν κανόνες για το συμπερασμό 

γνώσης (inference rules) [53]. Αυτοί τοποθετούνται συνήθως στο  TBox, μιας και  δεν 

αποτελούν επιπλέον γνώση, αλλά συμπληρώνουν τους ορισμούς των «εννοιών» και 

των «ρόλων».
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3.3.2 Τελεστές RCC-8

Με  τον  όρο  RCC-8  (Region Connection Calculus)  αναφερόμαστε  σε  μαθηματικούς 

τελεστές οι οποίοι βασιζόμενοι στη θεωρία συνόλων περιγράφουν χωρικές συσχετίσεις 

και  είναι  οι  ευρύτερα  διαδεδομένοι.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  οι  χωρικές  περιοχές 

αποτελούν υποσύνολα του χώρου [12]. Κάθε περιοχή αποτελεί ένα σύνολο σημείων. 

Επίσης, μία περιοχή δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι δομημένη εσωτερικά με ενιαίο 

τρόπο, αλλά μπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερα κομμάτια ασύνδετα μεταξύ 

τους.

Οι βασικοί τελεστές μεταξύ περιοχών που περιγράφει το συγκεκριμένο πρότυπο είναι 

δυαδικοί  και  οχτώ  σε  πλήθος.  Στην  Εικόνα  3.27  δίνονται  οι  συσχετίσεις  που 

περιγράφονται από τους RCC-8 τελεστές, όπου:

- DC: DisConnected

- EC: External Connection

- TPP: Tangential Proper Part

- PO: Proper Overlap

- EQ: EQual

- NTTP: Non-Tangential Proper Part

Εικόνα 3.27: Τελεστές RCC-8 [12]

Σύμφωνα με τους τελεστές RCC-8 δύο περιοχές Χ και Υ είναι:

- ασύνδετες μεταξύ τους (DC(Χ,Υ)), αν δεν έχουν κανένα μεταξύ τους κοινό σημείο
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-  εξωτερικά συνδεδεμένες  (EC(X,Y)),  αν  όλα τα  κοινά  σημεία  τους είναι  συνοριακά, 

δηλαδή ανήκουν στα όρια των δύο περιοχών

- εσωτερικά εφαπτόμενες (TPP(X,Y)), αν το σύνολο Χ είναι υποσύνολο του Υ, αλλά όχι 

εσωτερικό

- μερικώς επικαλυπτόμενες (PO(X,Y)), αν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, αλλά κανένα 

από τα δύο σύνολα δεν είναι υποσύνολο του άλλου

- ίσες (EQ(X,Y)), αν περιέχουν ακριβώς τα ίδια σημεία

- εφαπτόμενες όχι εσωτερικά (NTPP(X,Y)), αν το σύνολο Χ είναι εσωτερικό υποσύνολο 

του Υ, δηλαδή είναι υποσύνολο χωρίς να έχουν κοινά συνοριακά σημεία.

Η δημιουργία  των  RCC-8  χωρικών τελεστών είναι  το  αποτέλεσμα  μίας  εκ  των δύο 

βασικότερων επιστημονικών προσπαθειών στον τομέα της μοντελοποίησης χώρου για 

την εύρεση των βασικών συσχετίσεων μεταξύ δύο χωρικών περιοχών. Η άλλη βασική 

προσπάθεια παρουσιάζεται στο [30].  Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε 

όλες  τις  υπόλοιπες  χωρικές  συσχετίσεις  χρησιμοποιώντας  αυτό  το  βασικό  σύνολο 

τελεστών. Το γεγονός αυτό προσφέρει μία ενιαία αντιμετώπιση και μοντελοποίηση των 

διάφορων χωρικών σχέσεων.

3.3.3 Αναπαράσταση χωρικών συσχετίσεων με χρήση Description Logics

Καθώς αναπτύσσουμε οντολογίες χώρου παρουσιάζεται η ανάγκη για την περιγραφή 

πολλών και συνάμα πολύπλοκων συσχετίσεων. Η βασική ιδέα που ακολουθείται κατά 

τη  διάρκεια  ανάπτυξης  οντολογιών  είναι  η  περιγραφή  των  βασικότερων  χωρικών 

συσχετίσεων που πρόκειται να χρειαστούμε στην εφαρμογή που θα αναπτύξουμε.

Οι  υπάρχουσες μέθοδοι  δεν καλύπτουν ικανοποιητικά αυτή την ανάγκη για χειρισμό 

χωρικών  συσχετίσεων.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  δυνατή  η  αυτόματη 

εξαγωγή τέτοιων συσχετίσεων από τα μοντέλα οντολογιών, αλλά η ρητή αναφορά τους 

από τους σχεδιαστές των μοντέλων. Αυτό το γεγονός καθιστά την ανάπτυξη οντολογιών 

ιδιαίτερα επίπονη, λόγω του μεγάλου πλήθους των συσχετίσεων, καθώς και επιρρεπή 

σε λάθη, λόγω της παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα. 

Το  συγκεκριμένο  πρόβλημα  θα  λυνόταν  σε  μεγάλο  βαθμό  αν  μπορούσαμε  να 

δηλώσουμε με  φορμαλιστικό τρόπο πότε  ισχύει  κάθε μία  από αυτές τις  συσχετίσεις 

μεταξύ χωρικών περιοχών [12]. Αυτή τη φορμαλιστική δυνατότητα μας την παρέχει μία 
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γλώσσα  που  βασίζεται  σε  Description Logics.  Αν  καταφέρουμε  να  περιγράψουμε, 

λοιπόν,  τους  τελεστές  RCC-8  με  τη  χρήση  Description Logics και  μπορέσουμε  να 

εκφράσουμε μία μεγάλη γκάμα χωρικών συσχετίσεων βάσει των τελεστών αυτών, θα 

έχουμε καταφέρει με αυτοματοποιημένο τρόπο να εξάγουμε τις συσχετίσεις αυτές.

Μία πιθανή  γενική  κατηγοριοποίηση των χωρικών συσχετίσεων παρουσιάζεται  στην 

Εικόνα  3.28.  Οι  επιστημονικές  προσπάθειες  που  έχουν  γίνει  [12]  φιλοδοξούν  να 

αναπαραστήσουν τους τελεστές RCC-8 μέσω αξιωμάτων σε γλώσσα βασισμένη σε DL. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  μπορούμε  να  εκφράσουμε  πιο  σύνθετες  συσχετίσεις 

συνδυάζοντας τις βασικές που προσφέρουν οι RCC-8 τελεστές.

Εικόνα 3.28: Μία πιθανή κατηγοριοποίηση των βασικών χωρικών συσχετίσεων [12]

3.3.4 Συσχετίσεις «του μέρους προς το όλο» (part-whole relations)

Η μοντελοποίηση συσχετίσεων που αναδεικνύουν «μέρη» μίας έννοιας αποτελεί  ένα 

πεδίο  έρευνας  σε  ότι  αφορά  την  ανάπτυξη  οντολογιών.  Κλασικές  γλώσσες  που 

χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη οντολογιών, όπως η OWL (Ontology Web Language) 

[48], δεν προσφέρουν άμεσα τη δυνατότητα αναπαράστασης μίας τέτοιας συσχέτισης. 

Αντίθετα,  προσφέρονται  συσχετίσεις  για  τη  μοντελοποίηση  υποκλάσεων  (a_kind_of 

συσχέτιση) ή στιγμιοτύπων μιας κλάσης (is_a συσχέτιση) και μέσω αυτών των βασικών 

συσχετίσεων μοντελοποιούνται και οι συσχετίσεις part_of και has_part.

Παρόλα  αυτά,  αυτές  οι  συσχετίσεις,  που  ανήκουν  στη  γενικότερη  κατηγορία  των 

μερεολογικών συσχετίσεων (mereological relations) που είδαμε στο παρόν κεφάλαιο, 

αποτελούν βασικές σχέσεις  που υπάρχουν στον κόσμο και  σε αρκετές περιπτώσεις 

απαιτείται η μοντελοποίησή τους. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει προσπάθεια να 
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μοντελοποιηθούν  οι  συσχετίσεις  αυτές  σε  DL.  Παραδείγματα  περιπτώσεων  που 

απαιτείται  η  ύπαρξη  συσχετίσεων της  μορφής  part_of (τα  στιγμιότυπα μίας  έννοιας 

αποτελούν μέρη των στιγμιοτύπων μιας άλλης) ή has_part (τα στιγμιότυπα μίας έννοιας 

έχουν σαν μέρη τα στγμιότυπα μιας άλλης)  είναι  στην επιστήμη της ανατομίας,  της 

γεωγραφίας,  αλλά  και  στη  διάγνωση  βλαβών [49]  [50].  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι 

συσχετίσεις part_of και has_part είναι αντίστροφες συσχετίσεις, αφού αν το Α αποτελεί 

μέρος του Β τότε το Β θα περιέχει ως μέρος το Α.

Συσχετίσεις  αυτού  του  είδους  γενικά  έχουν  θεωρηθεί [51]  ως  μεταβατικές.  Για 

παράδειγμα, αν το Α αποτελεί μέρος του Β και το Β αποτελεί μέρος του Γ, τότε το Α 

αποτελεί μέρος του Γ, δηλαδή

part_of (A,B)  part_of (B,C)  part_of (A,C)∧ →

Έτσι, ο λοβός αποτελεί μέρος του αυτιού και το αυτί μέρος του κεφαλιού, συνεπώς ο 

λοβός αποτελεί μέρος του κεφαλιού [49] [50].

Παρόλα  αυτά,  έχουν  κατά  καιρούς  παρουσιαστεί  παραδείγματα [52]  τα  οποία 

αμφισβητούν αυτή την ιδιότητα. Αυτές οι επιστημονικές προσπάθειες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα  πως  οι  συσχετίσεις  part_of ή  has_part μπορούν  να  θεωρηθούν 

μεταβατικές,  όσο  η  έννοια  του  «μέρους»  παραμένει  απλή.  Γενικά,  πάντως,  στην 

ανάπτυξη οντολογιών, οι σχέσεις part_of και has_part μοντελοποιούνται ως μεταβατικές 

και για αυτό το λόγο δεν θα περιγράψουμε περαιτέρω αυτές τις θεωρίες και απλώς τις 

αναφέρουμε για την πληρότητα της παρουσίασης των διαφόρων θεωριών.

Όπως λοιπόν είπαμε, στις γλώσσες ανάπτυξης οντολογιών οι συσχετίσεις  part_of και 

has_part μοντελοποιούνται  μέσω  των  απλών  σχέσεων  a_kind_of και  is_a.  Θα 

μπορούσαμε, λοιπόν, για παράδειγμα, να μοντελοποιήσουμε τα μέλη του ανθρώπινου 

σώματος ως μέρη του σώματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.29.

Εικόνα 3.29: Πιθανή μοντελοποίηση των μελών του ανθρωπίνου σώματος
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Σε  αυτή  τη  μοντελοποίηση  κάθε  τμήμα  του  ανθρωπίνου  σώματος  παρουσιάζεται 

ξεχωριστά  σαν  μέρος  αυτού.  Αυτή  η  μοντελοποίηση  δεν  προσφέρει  καμία  ιεραρχία 

μεταξύ των μερών του σώματος. Για παράδειγμα, το δάχτυλο (finger) αποτελεί, εκτός 

από  μέρος  του  σώματος  που  δείχνει  η  μοντελοποίηση  της  εικόνας,  και  μέρος  της 

παλάμης (hand). Αυτή η ιδιότητα του δαχτύλου δεν φαίνεται πουθενά στην παραπάνω 

μοντελοποίηση. Επίσης, το χέρι (arm) δεν αποτελεί υποκλάση του σώματος (body) και 

συνεπώς, σύμφωνα με τη μοντελοποίηση αυτή, ένας πιθανός τραυματισμός του χεριού 

δεν  αποτελεί  και  τραυματισμός  του  σώματος,  ενώ θα  το  περιμέναμε.  Συνεπώς  μία 

ανάλογη μοντελοποίηση δεν είναι αρκετά ικανοποιητική.

Η επιστημονική  πρόταση  που έχει  επικρατήσει  [49]  [50]  για  τη  μοντελοποίηση  των 

«μερών» βασίζεται στις λεγόμενες SEP-τριπλέτες (Structure Entity Part - triplets). Αυτές 

οι  τριπλέτες  αποτελούν  μία  σύνθετη  δομή  αποτελούμενη  από  τρία  στοιχεία,  όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.30: 

- τον S-κόμβο, που αναπαριστά την υπερκλάση του Ε και του Ρ-κόμβου

- τον Ε-κόμβο, που αποτελεί την οντότητα (entity) που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε

-τον P-κόμβο, που αποτελεί το μέρος (part) της οντότητας.

Bp-node

Ae-node Ap-node

Be-node

As-node

Εικόνα 3.30: SEP-triplet που μοντελοποιεί τη σχέση part_of
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Έτσι,  για  παράδειγμα,  αν  θέλουμε  να  μοντελοποιήσουμε  τη  δομή  του  ανθρώπινου 

χεριού και των μερών του, μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο που φαίνεται στην 

Εικόνα 3.31. Επίσης, στην Εικόνα 3.32 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των κλάσεων 

που προκύπτουν.

Forearm

Arm
Part of
Arm

Hand

Arm OR part of arm
has_locus

some
Injury to Arm

(or part of arm)

Injury to Hand
has_locus

some

Εικόνα 3.31: SEP-triplet  για τη μοντελοποίηση του χεριού ως μέλος του ανθρωπίνου 

σώματος
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Εικόνα 3.32: Κατηγοριοποίηση των μερών του χεριού

Με  τη  μοντελοποίηση των Εικόνων 3.31  και  3.32,  ένας  τραυματισμός  της  παλάμης 

(hand) θα αναγνωρισθεί και σαν τραυματισμός του σώματος (body), γεγονός επιθυμητό. 

Το νόημα αυτής της μεθόδου μοντελοποίησης είναι η ανάδειξη όλων των ιεραρχικών 

σχέσεων  part_of. Γενικά, αυτού του είδους η μοντελοποίηση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

δυνατή σε εκφραστικότητα των χαρακτηριστικών που έχει μία σχέση part_of.

Όταν τα «μέρη»  καλύπτουν τμήματα χώρου που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε, τότε 

βρίσκει εφαρμογή μία μικρή παραλλαγή των  SEP-triplets, η  LSEP-δομή. Στην  LSEP-

δομή εισάγουμε και  έναν τέταρτο  κόμβο,  τον  L-κόμβο.  Ο  L-κόμβος (Location node) 

περιέχει  τον  S-κόμβο  και  συνδέεται  με  τον  E-κόμβο  μέσω  της  σχέσης  wl (whole 

location), όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.33.
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Be-node Bp-node

Bs-node

BL-node

Ae-node Ap-node

As-node

AL-node

wl

wl

wl: whole location

Εικόνα 3.33: LSEP-δομή για τη μοντελοποίηση μερών χώρου με τη συσχέτιση whole 

location (wl)

Ο  L-κόμβος περιέχει χωρικά οτιδήποτε είναι στιγμιότυπο του  E-κόμβου.  Στην Εικόνα 

3.33 φαίνεται πως ο Β περιέχεται εξολοκλήρου στον Α, λόγω της σύνδεσης των AL-node 

και BL-node. Επίσης, ο Β δεν αποτελεί «μέρος» του Α. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

μοντελοποιήσουμε  σχέσεις  «μερών»  όταν  αναφερόμαστε  σε  τμήματα  που 

καταλαμβάνουν χώρους.

Συνοψίζοντας,  είδαμε  πως  οι  δομές  SEP και  LSEP μπορούν  να  εκφράσουν  σε 

ικανοποιητικό  βαθμό  part-whole συσχετίσεις,  αν  και  απαιτούν  αρκετά  μεγάλη 

προσπάθεια κατανόησης για τη μοντελοποίησή τους.

Σε αυτό το τμήμα του κεφαλαίου περιγράψαμε χωρικούς τελεστές (RCC-8),  βασικές 

χωρικές  συσχετίσεις  (part-whole relations)  και  αναφερθήκαμε  στη  μεθοδολογία 

αναπαράστασης γνώσης Description Logics. Στο επόμενο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε 

μία σύγκριση των δύο χωρικών οντολογιών  OpenCYC και  SUMO, που περιγράψαμε 

παραπάνω, με σκοπό να δούμε τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς στην αναπαράσταση 

του χώρου και να επιχειρήσουμε τη σύνδεση μίας χωρικής οντολογίας πλοήγησης (της 

ΙΝΟ του  συστήματος  πλοήγησης  OntoNav)  στην  καταλληλότερη από αυτές  κατά  τη 

γνώμη μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ INO (Indoor Navigation Ontology) ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ONTONAV ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ SUMO 

ΚΑΙ CYC

4.1 Το σύστημα πλοήγησης OntoNav

Το OntoNav (C.  Anagnostopoulos,  V.  Tsetsos,  P.  Kikiras  and S.  Hadjiefthymiades) 

αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα πλοήγησης σε εσωτερικούς χώρους.  Το 

σύστημα  αυτό  λαμβάνει  υπόψη  του  τις  ιδιαιτερότητες  των  χρηστών  αλλά  και  την 

δυναμική κατάσταση των εσωτερικών χώρων ώστε να προτείνει το καλύτερο μονοπάτι 

πλοήγησης σε κάθε χρήστη.  Έτσι  είναι  ιδανικό για άτομα με αναπηρίες  (ΑμεΑ) που 

πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την περιήγησή τους σε εσωτερικούς 

χώρους. Επίσης, η μετα-πληροφορία για τους χρήστες και τους εσωτερικούς χώρους 

αναπαρίσταται  και  επεξεργάζεται  με  σημασιολογικές  και  οντολογικές  τεχνολογίες 

γνώσης.

Το  σύστημα  βασίζεται  στην  υβριδική  μοντελοποίηση  των  χώρων,  δηλαδή  στην 

μοντελοποίηση που βασίζεται τόσο στην γεωμετρική / γεωγραφική αναπαράσταση τους 

όσο και  στην  σημασιολογική-συμβολική  περιγραφή τους.  Η υβριδική  μοντελοποίηση 

είναι  μια  σχετικά νέα  προσέγγιση για τις  υπηρεσίες  θέσης  και  για  το  χώρο (space) 

γενικότερα  [40].  Κάποιες  σημασιολογικές  αναπαραστάσεις  έχουν  προταθεί  και 

προτυποποιηθεί για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), που για παράδειγμα 

λαμβάνουν  υπόψη  του  κατευθύνσεις  δρόμων,  αλλά  περιορίζονται  σε  εξωτερικούς 

χώρους.
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4.2 Η Οντολογία Πλοήγησης σε Εσωτερικούς Χώρους

Το σύστημα πλοήγησης του  OntoNav βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σημασιολογική 

περιγραφή  των  μονοπατιών  και  των  διαφόρων  δομικών  στοιχείων  τους.  Αυτή  η 

περιγραφή σε  συνάρτηση  με  τη  σημασιολογική  /  συμβολική  περιγραφή του  χώρου, 

επιτρέπει  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  και  την  επιβολή  περιορισμών  κατά  τη 

περιήγηση και πλοήγηση των χρηστών. Η σημασιολογική αυτή μετα-πληροφορία για το 

σχεδιαστικό  χώρο  της  πλοήγησης  παρέχεται  από  την  Οντολογία  Πλοήγησης  σε 

Εσωτερικούς Χώρους (Indoor Navigation Ontology - INO). Η ΙΝΟ σχεδιάστηκε ώστε να 

μπορεί να υποστηρίξει τόσο τις διαδικασίες συμπερασμού (reasoning) που έχουν σχέση 

με  την  αναζήτηση  κατάλληλων  μονοπατιών  όσο  και  με  την  παρουσίαση  των 

αντίστοιχων  οδηγιών  (guidance)  στους  χρήστες.  Η  βασική  εννοιολογική  ιεραρχία 

(taxonomy) της οντολογίας απεικονίζεται στην Εικόνα 4.1.

Η  ΙΝΟ εκτός  από  έννοιες  περιέχει  και  ρόλους1 (δυαδικές  σχέσεις  μεταξύ  εννοιών), 

αξιώματα  και  περιορισμούς.  Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  παρουσιαστεί  η  πλήρης 

προδιαγραφή της  ΙΝΟ,  θα  αιτιολογηθούν  κάποιες  σχεδιαστικές  επιλογές  της  και  θα 

δοθεί  ένα  παράδειγμα  χρήσης  της  (Εικόνα  4.2).  Ο  Πίνακας  4.1  περιέχει  τις 

προδιαγραφές  των  πρωταρχικών  (primitive)  και  των  ορισμένων  (defined)  εννοιών, 

σύμφωνα  με  τη  μεθοδολογία  κατασκευής  οντολογιών  Methontology  [37] 

(χρησιμοποιούμε μια παραλλαγή της για να είναι πιο ευανάγνωστες οι προδιαγραφές). 

Ο  Πίνακας  4.2  περιέχει  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  για  τις  δυαδικές  σχέσεις  της 

οντολογίας και  ο Πίνακας  4.3 επεξηγεί  με περισσότερη λεπτομέρεια τις  πιο  βασικές 

σχέσεις της οντολογίας. 

Πίνακας 4.1: Το Λεξικό Εννοιών (Concept Dictionary) της οντολογίας INO [39]

Όνομα έννοιας Χαρακτηριστικά Σχέσεις Περιγραφή

Path_Element isObstacleFor

hasPreferentialBonusFor

hasPerceptualBonusFor

hasPreferentialPenaltyFo

r

Η  κεντρική  έννοια  σε  ένα 

μονοπάτι. Path_Element είναι 

τόσο τα Passages όσο και τα 

Path_Points

1 Οι όροι «ρόλος» και «σχέση» θεωρούνται συνώνυμοι.
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hasPerceptualPenaltyFor

Passage hasLength hasExit Ένα στοιχείο μονοπατιού που 

έχει  ορισμένο  μήκος  και 

πλάτος.  Κάθε  Passage  έχει 

δύο ή περισσότερα Exits που 

μπορούν να ερμηνευθούν είτε 

ως  τα  άκρα  του  είτε  ως  οι 

έξοδοι  /  είσοδοι  από  /  προς 

αυτό

Horizontal_Passage inFloor Ένα  Passage  που  όλα  τα 

Exits του βρίσκονται στον ίδιο 

όροφο

Corridor_Segment Τμήμα  διαδρόμου  που 

χωροθετείται  από  δύο 

Path_Points.  Όποιο  τμήμα 

ενός  μονοπατιού  δεν  ανήκει 

σε  καμία  από  τις  παρακάτω 

κλάσεις,  είναι 

Corridor_Segment 

Door Πόρτα που οδηγεί σε κάποιο 

χώρο

Corridor_Ramp Μικρή  ράμπα  που  οδηγεί 

στον ίδιο όροφο

Corridor_Stairway Μικρή σκάλα που οδηγεί στον 

ίδιο  όροφο  (π.χ.  1-2 

σκαλοπάτια)

Rolling_Corridor Κυλιόμενος  διάδρομος  (π.χ. 

στα αεροδρόμια)

Vertical_Passage upperFloor

lowerFloor

Ένα  Passage  που  τα  Exits 

του  βρίσκονται  σε 

τουλάχιστον  δύο 

διαφορετικούς ορόφους

Rolling_Ramp hasGradient Κυλιόμενη ράμπα (π.χ., για τα 

καρότσια  στα 

πολυκαταστήματα)

Elevator Ανελκυστήρας. Είναι  το μόνο 

είδος Passage που μπορεί να 

έχει  περισσότερα  από  δύο 
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Exits 

Escalator Κυλιόμενη σκάλα 

Ramp hasGradient Ράμπα  που  οδηγεί  σε  άλλο 

όροφο

Stairway Σκάλα  που  οδηγεί  σε  άλλο 

όροφο

Motor_Passage Ένα Passage που λειτουργεί 

με μηχανικό τρόπο

Path_Point leads_directly

leads

connects

Ένα σημείο σε ένα μονοπάτι. 

Τα  σημεία 

κατηγοριοποιούνται  σε  Exits 

και Navigational_Points

Exit belongs Σημείο  που  συνδέεται  με 

κάποιο χώρο ή Passage 

Building_Exit Έξοδος από το κτίριο

Corridor_Door_Exit Πόρτα κάθετη σε διάδρομο

Corridor_Ramp_Exit Άκρο ενός Corridor_Ramp

Corridor_Stairway_E

xit

Άκρο ενός Corridor_Stairway

Elevator_Exit Έξοδος ανελκυστήρα

Escalator_Exit Άκρο ενός Escalator

Open_Area_Exit Το  κεντρικό  σημείο  ενός 

χώρου  δημοσίας  χρήσεως 

(π.χ.  χώρος  αναμονής, 

αίθριο)

Ramp_Exit Άκρο ενός Ramp

Rolling_Corridor_Exit Άκρο ενός Ramp

Rolling_Ramp_Exit Άκρο ενός Ramp

Room_Exit Έξοδος ενός δωματίου 

Closed_Area_Exit inSpace Το  κεντρικό  σημείο  ενός 

κλειστού  χώρου  (π.χ., 

δωματίου).  Μπορεί  να 

συνδέεται  με  περισσότερα 

από  ένα  Exits  (π.χ., 
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Room_Exits) 

Stairway_Exit Exit  που  αντιστοιχεί  /  οδηγεί 

σε ένα Stairway

Navigational_Point Τα  σημεία  που  έχουν 

ιδιαίτερη  σημασία  για  την 

πλοήγηση του χρήστη και δεν 

είναι Exits

Junction  Μια  διασταύρωση 

περισσοτέρων  από  δύο 

διαδρόμων

End_Point Το  ακραίο  σημείο  ενός 

αδιέξοδου

Turn_Point Στροφή (ή σημείο ένωσης δύο 

μη συνευθειακών διαδρόμων)

Space Γενική  έννοια  του 

(εσωτερικού) χώρου

Corridor Η  γενική  έννοια  του 

διαδρόμου.  Ένας  διάδρομος 

περιέχει διάφορα Passages

Floor directlyHigherFloor

directlyLowerFloor

Η έννοια του ορόφου

Room Η έννοια του δωματίου

Building Η έννοια του κτιρίου

Description Η περιγραφή ενός 

Path_Element  ή ενός 

Point_of_Interest

Audio_Description Η ακουστική περιγραφή 

Textual_Description Η περιγραφή με κείμενο

Image_Description Η  οπτική  περιγραφή  με 

κάποια εικόνα 
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Obstacle Εμπόδιο πάσης φύσεως (π.χ. 

ένα passage που δεν είναι σε 

λειτουργία / προσβάσιμο)

Point_of_Interest Σημείο  ενδιαφέροντος  που 

εξαρτάται  από την εφαρμογή 

(π.χ.  ψύκτης,  έκθεμα 

μουσείου). 

Path Η  γενική  έννοια  του 

μονοπατιού  που  περιέχει 

Path_Elements.

Σημείωση: Οι στήλες «Χαρακτηριστικά» και «Σχέσεις» συμπληρώθηκαν μόνο για τις πιο γενικές έννοιες 

(βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία της INO). Επειδή τα χαρακτηριστικά και οι σχέσεις κληρονομούνται, 

μπορούμε να δούμε εύκολα ποια από αυτά ανήκουν σε κάθε έννοια με τη βοήθεια της Εικόνας 4.1.

Πίνακας 4.2: Ο Πίνακας Δυαδικών Σχέσεων (Binary Relation Table) της οντολογίας INO 

[39]

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης

Όνομα σχέσης Υποκείμενο Πληθικότητα

Αντικείμενο/

Tύπος 

δεδομένων

Μαθηματικές

ιδιότητες

hasLength Passage =1 xsd:float -

hasPoint Passage >=2 Path_Point -

belongs Exit =1 Passage -

connects Path_Point >=1 Passage -

leads Path_Point >=1 Path_Point Συμμετρική

μεταβατική

leads_directly Path_Point >=1 Path_Point Συμμετρική

upperFloor Vertical_Passage =1 Floor -

lowerFloor Vertical_Passage =1 Floor -

inFloor Horizontal_Passage =1 Floor -

inSpace Closed_Area_Exit =1 Space -

hasPerceptualBonusFor Path_Element >=0 uno:User -

hasPreferentialBonusFor Path_Element >=0 uno:User -

hasPreferentialPenaltyFor Path_Element >=0 uno:User -

hasPerceptualPenaltyFor Path_Element >=0 uno:User -
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Σημείωση:  επειδή  κάθε  δυαδική  σχέση  μπορεί  να  γραφτεί  σαν  μια  τριάδα  <υποκείμενο,  σχέση, 

αντικείμενο>, ο όρος “source concept”, που ουσιαστικά είναι το πεδίο ορισμού της σχέσης, μεταφράστηκε 

σε «υποκείμενο» και ο όρος “target concept”, που είναι το σύνολο τιμών της σχέσης, σε «αντικείμενο». 

Πίνακας 4.3: Περιγραφή βασικών σχέσεων της οντολογίας INO [39]

Σχέση Περιγραφή

belongs Ένα Exit ανήκει (belongs) σε ένα μοναδικό Passage. Βέβαια, αυτό ισχύει μόνο 

για τα Exits που περιγράφουν τα άκρα των Passages

connects Η σχέση αυτή δηλώνει όλα τα Passages που συνδέονται μέσω ενός Path_Point

hasPoint Κάθε Passage έχει στα άκρα του δύο ή περισσότερα Path_Points.

hasXBonusFor Ουσιαστικά είναι δύο σχέσεις (το Χ μπορεί να είναι Preferential ή Perceptual).

Οι  σχέσεις  αυτές  δηλώνουν  ότι  ένα  Path_Element  είναι  κατάλληλο  για  ένα 

συγκεκριμένο χρήστη. Η σχέσεις αυτές χρησιμοποιούνται από τους διάφορους 

κανόνες για την επιλογή του καταλληλότερου μονοπατιού  

hasXPenaltyFor Η σχέσεις αυτές είναι ακριβώς αντίθετες σε νόημα από την hasXBonusFor. 

lowerFloor/upperFloor Οι  σχέσεις  αυτές  δείχνουν  πιο  είναι  το  κάτω/άνω  άκρο  (Exit)  ενός 

Vertical_Passage

inFloor Η  σχέση  αυτή  συσχετίζει  ένα  Path_Point  ή  ένα  Horizontal_Passage  με  ένα 

όροφο

leads_directly Η  σχέση  αυτή  δείχνει  ποια  είναι  τα  αμέσως  επόμενα  Path_Points  ενός 

Path_Point 

leads Η σχέση αυτή είναι γονέας της προηγούμενης και εφόσον είναι μεταβατική, μας 

επιτρέπει να αποφασίζουμε αν δυο οποιαδήποτε Path_Points ενώνονται με ένα 

σύνολο από Passages.

inSpace Η σχέση αυτή συσχετίζει ένα Closed_Area_Exit με ένα χώρο της κλάσης Space
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Εικόνα 4.1. Η οντολογία πλοήγησης σε εσωτερικούς χώρους (ΙΝΟ) [39] [15] [16]
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Για να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της οντολογίας INO, στην Εικόνα 4.2 παρατίθεται 

ένα παράδειγμα εφαρμογής της. Σε αυτό απεικονίζεται μια ενδεικτική (και αρκετά απλή) 

κάτοψη  ορόφου.  Οι  γραμμοσκιασμένες  περιοχές  είναι  τα  διάφορα  δωμάτια  ή  άλλοι 

χώροι,  ενώ  με  τα  διάφορα  σύμβολα  που  φαίνονται  στην  πάνω  αριστερή  γωνία 

αναπαρίστανται  τα  διάφορα Path_Points.  Τα  σημεία  που αξίζει  να  προσέξουμε  στο 

παρακάτω σχήμα είναι τα εξής: 

• Μια έξοδος δωματίου προκύπτει αν φέρουμε τη προβολή της αντίστοιχης πόρτας 

του δωματίου πάνω στο «σκελετό» των διαδρόμων (φαίνεται με την εστιγμένη γραμμή). 

• Επειδή κάθε σημείο (Path_Point) αναπαριστά ένα μοναδικό στοιχείο του χώρου, 

στην περίπτωση που δύο σημεία συμπίπτουν, τα βάζουμε αυθαίρετα το ένα δίπλα στο 

άλλο.

Γενικά, υπάρχει μια ελευθερία στο πώς σχολιάζουμε (annotate) τις κατόψεις με την INO. 

Όμως ο σχολιασμός αυτός θα επηρεάσει και την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος 

της υπηρεσίας πλοήγησης.

corridor

End_Point
Room_Exit
Junction
Elevator_Exit
Floor_Exit

corridor
segment

Εικόνα 4.2: Παράδειγμα περιγραφής χώρου με την INO [39]
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4.3 Σύγκριση χωρικών οντολογιών OntoNav, OpenCYC, SUMO

Σε  αυτό  το  τελευταίο  τμήμα  της  εργασίας  θα εξετάσουμε  δύο  θέματα.  Αρχικά,  θα 

επιδιώξουμε μία σύγκριση της χωρικής οντολογίας της SUMO με τη χωρική οντολογία 

της  OpenCYC,  τις  οποίες  έχουμε  ήδη  παρουσιάσει  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο.  Η 

σύγκριση αυτή θα εστιάσει στις παρεχόμενες έννοιες που μοντελοποιούνται  σε κάθε 

περίπτωση, καθώς και στις χωρικές συσχετίσεις.

Ακολούθως, θα μελετήσουμε θέματα που σχετίζονται  με τη δυνατότητα συνεργασίας 

[25] της χωρικής οντολογίας ΙΝΟ του συστήματος OntoNav, που όπως είπαμε αποτελεί 

μία  οντολογία  βασισμένη  σε  εφαρμογή  πλοήγησης,  και  της  γενικότερης  χωρικής 

οντολογίας της OpenCYC. Αξίζει να αναφερθεί πως επιλέξαμε να εξετάσουμε αν είναι 

δυνατή η σύνδεση της οντολογίας INO στην οντολογία της OpenCYC, και όχι σε αυτή 

της SUMO, διότι όπως προέκυψε από τη συγκριτική μελέτη των δύο αυτών γενικότερων 

οντολογιών, η οντολογία  OpenCYC περιγράφει πληρέστερα έννοιες του χώρου, όπως 

αυτές της χωρικής περιοχής και του μονοπατιού, που αποτελούν βασικές έννοιες της 

χωρικής οντολογίας INO του συστήματος OntoNav.

4.3.1 Σύγκριση χωρικών οντολογιών OpenCYC, SUMO

Σε  αυτό  το  τμήμα  της  εργασίας,  θα  πραγματοποιηθεί  μία  σύγκριση  εννοιών  και 

παρεχόμενων  χωρικών  σχέσεων  μεταξύ  των  δύο  γενικών  οντολογιών  SUMO και 

OpenCYC. Έχοντας στο κεφάλαιο 3 παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και συσχετίσεις 

των δύο αυτών οντολογιών σε ότι αφορά την αναπαράσταση του χώρου, θα εξετάσουμε 

αν υπάρχουν παρεμφερείς έννοιες και συσχετίσεις μεταξύ τους.

Όπως έχουμε προαναφέρει, η οντολογία OpenCYC ξεκίνησε έχοντας ως βασικό στόχο 

την κατανόηση της φυσικής γλώσσας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί έμφαση στην 

αναπαράσταση, μέσω της οντολογίας, όρων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας 

επικοινωνία  με  απώτερο  σκοπό  τη  δυνατότητα  της  οντολογίας  να  απαντήσει  σε 

ερωτήσεις ενός χρήστη μη εξειδικευμένου, όπως θα μπορούσε να τις θέσει σε μία απλή 

μορφή επικοινωνίας. 

Αυτό το γεγονός οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πλήθους μικροθεωριών (microtheories). 

Οι μικροθεωρίες στην OpenCYC αποτελούν τμήματα γνώσης, τα οποία αναφέρονται σε 
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ένα εξειδικευμένο πεδίο γνώσης, όπως για παράδειγμα η φυσική ή τα μαθηματικά. Έτσι, 

οι διάφοροι αναπαριστώμενοι όροι μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό νόημα σε κάθε 

διαφορετικό πεδίο γνώσης. Για παράδειγμα στο πεδίο του χώρου, η έννοια του “table” 

αναπαριστά το αντικείμενο  “τραπέζι”,  ενώ στο πεδίο της λογιστικής αναπαριστά ένα 

πίνακα δεδομένων.

Το  τελικό  αποτέλεσμα αυτής  της  προσέγγισης  που ακολουθήθηκε  ήταν  η  συνολική 

βάση  γνώσης  που  αναπτύχθηκε  να  αποτελεί  ένα  τεράστιο  όγκο  από δεδομένα  και 

έννοιες που μπορούσαν να αποκτήσουν διαφορετική σημασία.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της οντολογίας SUMO αποτέλεσε μία προσπάθεια 

συνδυασμού διάφορων υψηλού επιπέδου οντολογιών (top-level ontologies) που είχαν 

αναπτυχθεί  κατά  το  παρελθόν,  με  σκοπό τη  δημιουργία  μίας  πρότυπης  οντολογίας 

υψηλού επιπέδου. Λόγω αυτής της προσέγγισης, η οντολογία  SUMO περιέχει  πολύ 

γενικές έννοιες του κόσμου χωρίς να τις εξειδικεύει στο βαθμό που το επιτυγχάνει  η 

οντολογία OpenCYC.

Ακολούθως,  θα  δούμε  μερικές  βασικές  κατηγορίες  των  οντολογιών  OpenCYC και 

SUMO που σχετίζονται με το χώρο, για τις οποίες θα εξετάσουμε αν υπάρχει κάποια 

μεταξύ τους σχέση ως προς τις έννοιες που περιγράφουν και τα χαρακτηριστικά τους.

SpaceRegion (OpenCYC) –  Region (SUMO): Η κατηγορία  SpaceRegion (OpenCYC) 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε έννοια εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, αποτελώντας για 

την OpenCYC την γενικότερη έννοια χώρου. Η κατηγορία Region (SUMO) αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε έννοια τοποθεσίας ή χώρου, όπως γεωγραφικές τοποθεσίες ή ακόμα 

και  επιφάνειες  αντικειμένων,  αποτελώντας  και  για  την  SUMO την  γενικότερη έννοια 

χώρου. Μία βασική διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών. Οτιδήποτε 

αποτελεί στιγμιότυπο της  Region (SUMO) συνεπάγεται πως υπάρχει τουλάχιστον ένα 

αντικείμενο  το  οποίο  είναι  τοποθετημένο  σε  αυτή  την  περιοχή.  Το  γεγονός  αυτό 

εμπεριέχει την υπόθεση πως δεν υπάρχει κενή περιοχή και επομένως καμία περιοχή 

δεν μπορεί να δηλωθεί ως κενή, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο και μπορεί να 

αποτελέσει  πρόβλημα  σε  μία  μοντελοποίηση  του  χώρου.  Αντίθετα,  δεν  ισχύει  κάτι 

ανάλογο  για  τα  στιγμιότυπα  της  κατηγορίας  SpaceRegion (OpenCYC).  Μάλιστα,  η 

οντολογία  OpenCYC περιέχει  μία  υποκατηγορία  της  SpaceRegion (OpenCYC),  που 

ονομάζεται  EmptySpaceRegion (OpenCYC), κατάλληλη για την περιγραφή των κενών 

περιοχών του χώρου.
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Επίσης, οι υποκατηγορίες της κατηγορίας Region (SUMO) είναι οι Transitway (SUMO), 

AstronomicalBody (SUMO),  GeographicRegion (SUMO)  και  Hole (SUMO).  Αυτές 

περιγράφουν αντίστοιχα πως μία περιοχή μπορεί να είναι ένα πέρασμα, να περικλείει το 

σώμα ενός  αστρονομικού  αντικειμένου,  για  παράδειγμα  ενός  πλανήτη,  να  είναι  μία 

γεωγραφική περιοχή ή να αποτελεί μία τρύπα. Οι συγκεκριμένες υποκατηγορίες είναι σε 

μεγάλο βαθμό αυθαίρετες, καθώς δεν υπάρχει κάποιο εμφανές σε εμάς στοιχείο που να 

τις  υποδεικνύει  ως  κατάλληλες  υποκατηγορίες  της  γενικότερης  έννοιας  της  χωρικής 

περιοχής.  Έτσι,  η  κατηγορία  SpaceRegion (OpenCYC)  μοντελοποιεί  με  έναν  πιο 

ευέλικτο τρόπο την έννοια της χωρικής περιοχής.

SpatialThing-Localized (OpenCYC)  –  Object (SUMO):  Η  κατηγορία  SpatialThing-

Localized (OpenCYC) αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει κάποια θέση ή βρίσκεται σε κάποια 

τοποθεσία.  Είναι  μία  καθαρά  χωρική  έννοια  και  μπορεί  να  περιγράψει  τόσο  απτές 

έννοιες αντικειμένων, όπως ο σκύλος, όσο και αφηρημένες που δεν αποτελούν κατά 

βάση αντικείμενα, όπως η γη. Γενικότερα, η οντολογία  OpenCYC δεν παρέχει κάποια 

κατηγορία  συγκεκριμένα  για την  αναπαράσταση  αντικειμένων.  Αντίθετα,  η  οντολογία 

SUMO παρέχει  την  κατηγορία  Object (SUMO),  τα  στιγμιότυπα  της  οποίας 

αναπαριστούν αντικείμενα του φυσικού κόσμου.

PathSystem (OpenCYC)  –  Path (SUMO):  Η  κατηγορία  PathSystem (OpenCYC) 

αναφέρεται  σε  οποιαδήποτε  έννοια  μονοπατιού  εσωτερικού  ή  εξωτερικού  χώρου, 

αποτελώντας και για την OpenCYC την γενικότερη έννοια μονοπατιού. Τα στιγμιότυπα 

της κατηγορίας  PathSystem (OpenCYC) αποτελούν σύνολα. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

έχουμε  δει,  μπορεί  να  αποτελείται  από  σύνολο  σημείων,  τα  οποία  αποτελούν 

στιγμιότυπα της κλάσης Thing (OpenCYC), σύνολο κόμβων, το οποίο είναι υποσύνολο 

του συνόλου σημείων, σύνολο συνδέσμων, οι οποίοι είναι στιγμιότυπα της κλάσης Path-

Simple(OpenCYC) και προαιρετικά σύνολο κύκλων, οι οποίοι αποτελούν στιγμιότυπα 

της  κλάσης  Path-Cyclic(OpenCYC).  Η  κατηγορία  Path (SUMO)  εμπερικλείει  τη 

δυνατότητα κίνησης μέσω αυτού των μονοπατιών που περιγράφουν τα στιγμιότυπά της 

και  αποτελεί  την  γενικότερη  έννοια  μονοπατιού  στην  οντολογία  SUMO.  Πιο 

συγκεκριμένα,  τα  στιγμιότυπα της κατηγορίας  Path (SUMO) δεν είναι  σύνολα όπως 

στην  PathSystem (OpenCYC). Για να αποτελεί κάτι στιγμιότυπο της  Path (SUMO) θα 

πρέπει  να  μπορεί  να  προσπελαστεί  μέσω  κάποιας  κίνησης.  Για  παράδειγμα,  αν 

μπορούμε να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο στη λεωφόρο  Highway 101 σημαίνει  πως 

αυτή η λεωφόρος αποτελεί ένα μονοπάτι,  στιγμιότυπο της κατηγορίας  Path (SUMO). 
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Επίσης, η οντολογία  SUMO δεν εμπεριέχει κάποια περαιτέρω εξειδίκευση της έννοιας 

του  μονοπατιού.  Αντίθετα,  η  οντολογία  OpenCYC έχει  ένα  σημαντικό  υπόβαθρο 

εννοιών και συσχετίσεων σχετικών με την έννοια του μονοπατιού.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις χωρικές συσχετίσεις που παρέχει κάθε οντολογία, 

τόσο  η  οντολογία OpenCYC όσο  και  η  οντολογία  SUMO προσφέρουν  ένα  αρκετά 

μεγάλο  πλήθος  χωρικών  συσχετίσεων,  όπως  περιγράφηκαν  και  στο  κεφάλαιο  3. 

Μάλιστα, η οντολογία SUMO, εκτός από τις τοπολογικές συσχετίσεις που παρέχει, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στις συσχετίσεις του μέρους ως προς το όλο (mereological relations). 

Αντίθετα,  η  οντολογία  SUMO δεν παρέχει  συσχετίσεις  σε  ότι  αφορά την έννοια  του 

μονοπατιού,  καθώς  δεν  δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση,  όπως  είδαμε,  σε  αυτή.  Αντίθετα,  η 

οντολογία OpenCYC παρέχει ειδικές συσχετίσεις για τα στοιχεία που αποτελούν μέρος 

ενός  μονοπατιού  ή  ενός  συστήματος  μονοπατιών  (σημεία,  κόμβοι  μονοπατιού, 

σύνδεσμοι κ.ά.). Οι χωρικές συσχετίσεις που παρέχει η οντολογία  SUMO παρέχονται 

κάτω από τη γενικότερη κατηγορία SpatialRelation, ενώ η οντολογία OpenCYC παρέχει 

τη  γενική  συσχέτιση  SpatiallyRelated,  καθώς  και  ένα  πλήθος  άλλων  χωρικών 

συσχετίσεων.  Πολύ  σημαντικό  Σε  αυτό  το  τμήμα  της  εργασίας  δεν  θα  επιμείνουμε 

περισσότερο  σε  ότι  αφορά  τις  παρεχόμενες  από  τις  δύο  οντολογίες  χωρικές 

συσχετίσεις, καθώς παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 και είναι αρκετά πλήρεις και για τις 

δύο οντολογίες, με εξαίρεση την έλλειψη συσχετίσεων από την οντολογία SUMO για τα 

μονοπάτια και τα στοιχεία που τα συνθέτουν.

Συνοψίζοντας,  το  συμπέρασμα  που  προκύπτει  είναι  πως  η  οντολογία  OpenCYC 

εισέρχεται σε μεγαλύτερο βάθος εξειδίκευσης στα θέματα σχετικά με την περιγραφή των 

χωρικών εννοιών.  Σε  αυτό  ακριβώς  το  συμπέρασμα  βασίσαμε  την  επιλογή  μας  να 

εξετάσουμε τη δυνατότητα σύνδεσης της οντολογίας ΙΝΟ του συστήματος  OntoNav, η 

οποία  αποτελεί  μία  οντολογία  προσανατολισμένη  σε  υπηρεσίες  πλοήγησης,  στην 

οντολογία  OpenCYC.  Αυτή  η  προσπάθεια  περιγράφεται  στο  επόμενο  τμήμα  του 

κεφαλαίου.

4.3.2 Σύνδεση της χωρικής οντολογίας OntoNav (ΙΝΟ) στην OpenCYC

Σε αυτό το τελευταίο τμήμα της εργασίας, θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε το ζήτημα 

της σύνδεσης των εννοιών των υψηλότερων επιπέδων της χωρικής οντολογίας INO του 

συστήματος  OntoNav με έννοιες της χωρικής οντολογίας  OpenCYC. Ο σκοπός αυτής 
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της μελέτης είναι  να  διερευνήσουμε κατά πόσο θα μπορούσε η  INO να  αποτελέσει 

τμήμα της γενικότερης οντολογίας OpenCYC, παρέχοντας σε αυτή χωρικές έννοιες και 

συσχετίσεις ειδικότερες στην υποστήριξη εφαρμογών πλοήγησης. Θα δούμε, λοιπόν, σε 

ποιες  περιπτώσεις  είναι  δυνατός  ο  συνδυασμός  των  δύο  οντολογιών  και  ποια 

προβλήματα προκύπτουν.

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως τόσο η SUMO 

όσο  και  OpenCYC αποτελούν  upper-level οντολογίες,  δηλαδή  περιγράφουν  γενικές 

έννοιες  και  συσχετίσεις  που  δεν  περιορίζονται  από  τα  πλαίσια  μιας  συγκεκριμένης 

εφαρμογής. Θα εξετάσουμε, επομένως, κατά πόσον θα μπορούσε η ΙΝΟ να συνδεθεί 

σε χαμηλότερα επίπεδα (alignment) [18] της χωρικής οντολογίας της OpenCYC.

Έχοντας  περιγράψει  τις  βασικότερες  χωρικές  έννοιες  και  των  δύο  οντολογιών  σε 

προηγούμενα κεφάλαια και  ξεκινώντας  από τις  έννοιες  που περιγράφει  η  οντολογία 

ΙΝΟ, θα εξετάσουμε αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποκατηγορίες  εννοιών της 

οντολογίας  OpenCYC. Αρχικά,  λοιπόν,  θα συγκρίνουμε τις  έννοιες  που αναφέρονται 

στις χωρικές περιοχές,  ακολούθως τις  έννοιες μονοπατιών και,  τέλος, τις  υπόλοιπες 

βασικές έννοιες που περιγράφονται από την οντολογία ΙΝΟ του συστήματος OntoNav.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να αποτελέσει μία έννοια υποκατηγορία μίας άλλης, αρκεί 

κάθε δυνατό στιγμιότυπο της αρχικής έννοιας να μπορεί να αποτελέσει στιγμιότυπο και 

της δεύτερης έννοιας. Αντίθετα, το αντίστροφο δεν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που 

ισχύουν και τα δύο, δηλαδή κάθε μια μπορεί να αποτελέσει υποκατηγορία της άλλης, 

τότε  έχουμε  ουσιαστικά  ταύτιση  των  δύο  εννοιών.  Με  το  συμβολισμό  “Α→ Β”  θα 

εννοούμε πως η κατηγορία Α μπορεί να συνδεθεί στην κατηγορία Β.

4.3.2.1 Χωρικές έννοιες

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα εξετάσουμε τη δυνατότητα ένταξης των εννοιών της 

οντολογίας ΙΝΟ του συστήματος OntoNav που σχετίζονται με την έννοια του χώρου σε 

κατηγορίες της χωρικής οντολογίας OpenCYC. 

Space (INO) →  SpaceRegion (OpenCYC): Η κατηγορία Space (ΙΝΟ) αναφέρεται στην 

γενικότερη έννοια του εσωτερικού χώρου που περιγράφεται μέσω της συγκεκριμένης 

οντολογίας. Η κατηγορία SpaceRegion (OpenCYC) αναφέρεται σε οποιαδήποτε έννοια 
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εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, αποτελώντας και για την  OpenCYC την γενικότερη 

έννοια χώρου. Επίσης, στην  OpenCYC δεν υπάρχει καμία περαιτέρω εξειδίκευση σε 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Παρατηρούμε, λοιπόν,  πως η κατηγορία  Space 

(ΙΝΟ) θα μπορούσε να αποτελέσει υποκατηγορία της έννοιας SpaceRegion (OpenCYC) 

επιφέροντας μία επιπλέον εξειδίκευση για περιοχές εσωτερικού χώρου, αφού κάτι τέτοιο 

δεν προβλέπεται από την OpenCYC. Τέλος, θεωρήσαμε πως  η κατηγορία Space (ΙΝΟ) 

ταιριάζει περισσότερο να εισαχθεί ως υποκατηγορία της SpaceRegion (OpenCYC) και 

όχι  της  ExtendedSpaceRegion (OpenCYC),  που  αποτελεί  υποκατηγορία  της 

SpaceRegion (OpenCYC),  καθώς  σε  μία  εφαρμογή  πλοήγησης  είναι  δυνατό  να 

απαιτηθεί  και  η  περιγραφή  αφηρημένων  εννοιών  που  ταιριάζουν  περισσότερο  ως 

στιγμιότυπα  της  υποκλάσης  SpaceRegionEmpirical (OpenCYC)  της  SpaceRegion 

(OpenCYC).  Έτσι,  σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  η  εισαγωγή  μίας  περισσότερο 

αφηρημένης έννοιας του χώρου στην οντολογία INO αυτή θα μπορεί να αντιστοιχηθεί με 

την κλάση  SpaceRegionEmpirical (OpenCYC). Αντίθετα, αν εισάγουμε την κατηγορία 

Space (ΙΝΟ)  σαν  υποκατηγορία  της  ExtendedSpaceRegion (OpenCYC),  τότε 

οποιαδήποτε  άλλη υποκατηγορία  της  Space (ΙΝΟ)  θελήσουμε  να  συνδέσουμε  στην 

OpenCYC θα ήταν ορθότερο από πλευράς μοντελοποίησης να συνδεθεί  σε  κάποια 

υποκατηγορία  της  ExtendedSpaceRegion (OpenCYC),  με  αποτέλεσμα  να  χάνουμε 

αρκετά σε δυνατότητα εκφραστικότητας.

Corridor (INO)  →  SpaceSurface (OpenCYC): Η κατηγορία  Corridor (ΙΝΟ) αναφέρεται 

στη  γενική  έννοια  του  διαδρόμου και  αποτελεί  υποκατηγορία  της κατηγορίας  Space 

(ΙΝΟ). Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι χώροι που μπορούν να περιγραφούν από την 

ΙΝΟ  προέρχονται  από  κατόψεις  κτηρίων  και  επομένως  περιγράφονται  από  δύο 

διαστάσεις.  Η  κατηγορία  SpaceSurface (OpenCYC)  αναφέρεται  στην  περιγραφή 

δισδιάστατων  επιφανειών  του  χώρου.  Κατά  συνέπεια,  η  κατηγορία  Corridor της 

οντολογίας ΙΝΟ θα μπορούσε να αποτελέσει υποκατηγορία της έννοιας SpaceSurface 

της OpenCYC. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να περιγραφεί μία περισσότερη 

εξειδικευμένη  έννοια  του  εσωτερικού  χώρου  (η  έννοια  του  διαδρόμου)  και  των 

χαρακτηριστικών του. Σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της έννοιας Corridor (INO) 

σε τρεις διαστάσεις από την ΙΝΟ, αυτή η έννοια θα μπορούσε παρόμοια να αποτελέσει 

υποκατηγορία της ChunkOfSpace (OpenCYC), αδελφής-κατηγορίας της SpaceSurface 

(OpenCYC), και όχι της SpaceSurface (OpenCYC).
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Floor (INO),  Room (INO),  Building (INO)  →  SpaceSurface (OpenCYC):  Για  τις 

κατηγορίες  Floor (INO),  Room (INO),  Building (INO) ισχύουν ακριβώς όσα είπαμε και 

για την κατηγορία  Corridor (INO), αφού και αυτές περιγράφονται από δύο διαστάσεις, 

λόγω  του  γεγονότος  ότι  προέρχονται  από  κατόψεις  κτηρίων.  Επομένως,  αυτές  οι 

κατηγορίες μπορούν να αποτελέσουν υποκατηγορίες της  SpaceSurface (OpenCYC). 

Επίσης, ισχύουν όλα όσα είπαμε για πιθανές επεκτάσεις τους σε τρεις διαστάσεις από 

την οντολογία ΙΝΟ. Ειδικότερα οι έννοιες Room (INO) και Building (INO) θεωρούμε πως 

σε μία πληρέστερη εκδοχή της οντολογίας ΙΝΟ θα μπορούσαν να μοντελοποιηθούν με 

τρεις  διαστάσεις,  καθώς  από  τη  φύση  τους  αποτελούν  τρισδιάστατες  περιοχές  του 

χώρου.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  όπως  προαναφέρθηκε,  θα  μπορούσαν  να 

αποτελέσουν υποκατηγορίες της ChunkOfSpace (OpenCYC).

4.3.2.2 Έννοιες μονοπατιών

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα εξετάσουμε τη δυνατότητα ένταξης των εννοιών της 

οντολογίας  ΙΝΟ  του  συστήματος  OntoNav που  σχετίζονται  με  την  έννοια  του 

μονοπατιού σε κατηγορίες της χωρικής οντολογίας OpenCYC. 

Passage (INO) →  PathSimple (OpenCYC): Η κατηγορία Passage (ΙΝΟ) αναφέρεται σε 

ένα στοιχείο μονοπατιού σε εσωτερικούς χώρους που έχει ορισμένο μήκος και πλάτος. 

Επομένως, η κατηγορία  Passage (INO) περιέχει στιγμιότυπα απλών μονοπατιών που 

αποτελούν απλούς συνδέσμους μεταξύ χωρικών περιοχών, όπως για παράδειγμα μία 

σκάλα  ή  ένας  ανελκυστήρας.  Η  κατηγορία  PathSimple (OpenCYC)  αναφέρεται  σε 

μονοπάτια εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου που έχουν δύο άκρα που δεν είναι ίδια. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει  πως τα στιγμιότυπα της κατηγορίας  PathSimple (OpenCYC) 

δεν  αποτελούν  κυκλικά  μονοπάτια,  αφού  τα  άκρα  αυτών  των  μονοπατιών  είναι 

διαφορετικά. Παράλληλα, τα στιγμιότυπα της κατηγορίας  PathSimple (OpenCYC) δεν 

είναι απαραίτητα απλά μονοπάτια, όπως αυτά της Passage (INO), αλλά μπορεί να είναι 

περισσότερο σύνθετα, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα απλά μονοπάτια. Σε κάθε 

περίπτωση  πάντως,  κάθε  στιγμιότυπο  της  κατηγορίας  Passage (INO)  μπορεί  να 

αποτελέσει στιγμιότυπο της κατηγορίας PathSimple (OpenCYC). Η κατηγορία, λοιπόν, 

Passage (INO)  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  υποκατηγορία  της  έννοιας  PathSimple 

(OpenCYC)  εξειδικεύοντας  περισσότερο  την  έννοια  των  μονοπατιών  σε  απλά 
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μονοπάτια εσωτερικού χώρου, χαρακτηριστικό που δεν προδιαγράφει από μόνη της η 

χωρική οντολογία της OpenCYC.

Path_Point (INO)  →  SpacePoint (OpenCYC): Η  κατηγορία  Path_Point (ΙΝΟ) 

αναφέρεται  σε  ένα  σημείο  μονοπατιού  εσωτερικού  χώρου.  Τα  στιγμιότυπα  της 

κατηγορίας Path_Point (INO) διακρίνονται σε σημεία χρήσιμα για την πλοήγηση και σε 

εξόδους. Η κατηγορία SpacePoint (OpenCYC) αναφέρεται γενικά σε σημεία εσωτερικού 

ή  εξωτερικού  χώρου.  Επομένως,  η  κατηγορία  Path_Point (INO)  θα  μπορούσε  να 

θεωρηθεί μία εξειδίκευση της κατηγορίας SpacePoint (OpenCYC), προσδιορίζοντας με 

επιτυχία σημεία χρήσιμα σε μία εφαρμογή πλοήγησης.

Path (INO)  →  PathSystem (OpenCYC):  Η  κατηγορία  Path (ΙΝΟ)  αναφέρεται  στην 

γενικότερη έννοια του μονοπατιού σε εσωτερικούς χώρους που περιγράφεται μέσω της 

συγκεκριμένης  οντολογίας.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα  στιγμιότυπα  της  κατηγορίας  Path 

(ΙΝΟ) αποτελούν ένα σύνολο από στιγμιότυπα της κατηγορίας Path_Element (INO) που 

μπορεί να είναι είτε σημεία Path_Point (INO) του εσωτερικού χώρου είτε απλά στοιχεία 

μονοπατιών  Passage (INO) με ορισμένο μήκος και πλάτος. Η κατηγορία  PathSystem 

(OpenCYC) αναφέρεται σε οποιαδήποτε έννοια μονοπατιού εσωτερικού ή εξωτερικού 

χώρου, αποτελώντας και για την OpenCYC την γενικότερη έννοια μονοπατιού. Όμοια με 

την  Path (INO),  η   PathSystem (OpenCYC)  αποτελεί  και  αυτή  ένα  σύνολο.  Πιο 

συγκεκριμένα, όπως έχουμε δει, μπορεί να αποτελείται από σύνολο σημείων, τα οποία 

αποτελούν στιγμιότυπα της κλάσης Thing (OpenCYC), σύνολο κόμβων, το οποίο είναι 

υποσύνολο του συνόλου σημείων, σύνολο συνδέσμων, οι οποίοι είναι στιγμιότυπα της 

κλάσης  Path-Simple(OpenCYC) και προαιρετικά σύνολο κύκλων, οι οποίοι αποτελούν 

στιγμιότυπα της κλάσης  Path-Cyclic(OpenCYC). Επίσης, στην  OpenCYC δεν υπάρχει 

καμία  περαιτέρω  εξειδίκευση  σε  μονοπάτια  εσωτερικών  ή  εξωτερικών  χώρων. 

Παρατηρούμε,  λοιπόν,  πως  η  κατηγορία  Path (INO)  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει 

υποκατηγορία  της  έννοιας  PathSystem (OpenCYC)  επιφέροντας  μία  επιπλέον 

εξειδίκευση για μονοπάτια εσωτερικού χώρου, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από 

την OpenCYC.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να  σημειωθεί πως η έννοια  Path_Element (INO) θεωρήθηκε 

πως δεν είναι  δυνατό  να αποτελέσει  υποκατηγορία κάποιας γενικής  κατηγορίας  της 
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OpenCYC οντολογίας.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  Path_Element (INO)  είναι  η  μητέρα 

κατηγορία των υποκατηγοριών  Passage (INO) και  Path_Point (INO) και αποτελεί την 

κεντρική έννοια σε ένα μονοπάτι.  Αυτό συμβαίνει, διότι ένα μονοπάτι στην οντολογία 

ΙΝΟ, που περιγράφεται από ένα στιγμιότυπο της κατηγορίας  Path (INO), αποτελείται 

από ένα σύνολο στιγμιότυπων της κατηγορίας  Path_Element (INO), δηλαδή από ένα 

σύνολο  από  σημεία  και  απλά  μονοπάτια.  Αντίθετα,  στην  χωρική  οντολογία  της 

OpenCYC δεν  υπάρχει  κατηγορία  που  να  περιέχει  ως  στιγμιότυπα  τόσο  σημεία 

μονοπατιών  (Path_Points)  όσο  και  απλά  στοιχεία  μονοπατιών  (Passages),  όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω.  Έτσι,  η σύνδεση της κατηγορίας  Path_Element (INO) ως 

υποκατηγορία  στην  OpenCYC δεν  θεωρήθηκε  δυνατή  στη  μελέτη  που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας.

4.3.2.3 Υπόλοιπες έννοιες

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα εξετάσουμε τη δυνατότητα ένταξης άλλων βασικών 

εννοιών  της  οντολογίας  ΙΝΟ  του  συστήματος  OntoNav σε  κατηγορίες  της  χωρικής 

οντολογίας OpenCYC.

Obstacle (INO)  →  SpatialThing-Localized (OpenCYC): Η κατηγορία  Obstacle (ΙΝΟ) 

αναφέρεται σε ένα εμπόδιο πάσης φύσεως, όπως για παράδειγμα ένα τεράστιο έπιπλο 

ή ένα  Passage (INO) που δεν είναι προσβάσιμο. Η κατηγορία  SpatialThing-Localized 

(OpenCYC)  αναφέρεται  σε  οτιδήποτε  έχει  κάποια  θέση  ή  βρίσκεται  σε  κάποια 

τοποθεσία. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα στιγμιότυπα της κατηγορίας  SpatialThing-

Localized (ΙΝΟ)  έχουν  κάποια  χωρική  έκταση  που,  πιο  συγκεκριμένα  αποτελεί  ένα 

στιγμιότυπο της κατηγορίας SpaceRegion (INO). Αυτό το γεγονός διευκολύνει πολύ τη 

θεώρηση  της  κατηγορίας  Obstacle (INO)  ως  υποκλάση  της  SpatialThing-Localized 

(OpenCYC),  καθώς  οποιοδήποτε  εμπόδιο  της  κατηγορίας   Obstacle (INO)  αποκτά 

χωρική διάσταση.

Point_Of_Interest (INO)  →  SpatialThing-Localized (OpenCYC): Η  κατηγορία 

Point_Of_Interest (ΙΝΟ) αναφέρεται σε ένα σημείο ενδιαφέροντος που εξαρτάται από 

την εφαρμογή, όπως ένας ψύκτης ή ένα έκθεμα μουσείου. Η κατηγορία  SpatialThing-

Localized (OpenCYC) αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει κάποια θέση ή βρίσκεται σε κάποια 
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τοποθεσία.  Έτσι,  η  κατηγορία  Point_Of_Interest (INO)  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει 

υποκατηγορία της  SpatialThing-Localized (OpenCYC), περιγράφοντας την έννοια του 

χωρικού  σημείου  ενδιαφέροντος  που  δεν  περιέχεται  στη  χωρική  οντολογία  της 

OpenCYC.

Description (INO)  →  Thing (OpenCYC):  Η κατηγορία Description (INO)  περιέχει την 

περιγραφή ενός Path_Element (INO) ή ενός Point_Of_Interest (INO). Αντίθετα, η Thing 

(OpenCYC) αποτελεί τη γενικότερη δυνατή κατηγορία της οντολογίας OpenCYC. Λόγω 

του γεγονότος ότι η OpenCYC δεν περιέχει κάποια κατηγορία στην οποία θα μπορούσε 

να ενταχθεί η κατηγορία Description (INO), θεωρήθηκε πως η καταλληλότερη κατηγορία 

της  OpenCYC θα  ήταν  η  Thing (OpenCYC).  Με  αυτό  τον  τρόπο,  παρέχεται  μία 

επιπλέον υποστήριξη των σημείων ενδιαφέροντος ή των στοιχείων μονοπατιών μέσω 

κάποιου είδους περιγραφής τους (ακουστικής, οπτικής ή κειμένου).

Συνοψίζοντας, οι περισσότερες από τις βασικές έννοιες της οντολογίας  OntoNav που 

είναι προσανατολισμένη στην πλοήγηση μπορούν να αποτελέσουν υποκατηγορίες της 

γενικότερης χωρικής οντολογίας  OpenCYC και  να συνδεθούν σε αυτή.  Με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μία πληρέστερη περιγραφή του χώρου που θα μπορούσε 

να  υποστηρίξει  με  ικανοποιητικότερο  τρόπο  εφαρμογές  που  σχετίζονται  με  την 

πλοήγηση. Στην  Eικόνα 4.3 παρουσιάζεται η σύνδεση των βασικότερων εννοιών που 

προτείναμε της χωρικής οντολογίας ΙΝΟ του συστήματος OntoNav στη γενική οντολογία 

OpenCYC.

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 109



Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

Space
Region

Space
Surface

Path
Simple

Space
Point

Path
System

Space

Corridor Floor Room Building Passage
Path
Point

Path

Path
Element

Extended
Space
Region

Chunk
OfSpace

Space
Region

Homogeneous
Space
Region

: Έννοια της OpenCYC

: Έννοια της INO

Εικόνα 4.3. Η σύνδεση των βασικών χωρικών εννοιών της INO στην OpenCY

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 110



Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

Ορολογία

Ξένος όρος Ελληνικός Όρος Ορισμός

Classification Κατηγοριοποίηση Η ταξινόμηση της γνώσης σε κλάσεις και ιεραρχίες 
κλάσεων

Concept Έννοια Η περιγραφή μίας κατηγορίας οντοτήτων του κόσμου
Instance/Individual Στιγμιότυπο Ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που ανήκει σε μια 

κλάση οντολογίας
Location Based 
Service

Υπηρεσία Εξαρτώμενη 
από τη  Θέση

Υπηρεσία που χρησιμοποιεί ως δεδομένο την 
πληροφορία θέσης του χρήστη που αιτείται της 
υπηρεσίας

Minimum Bounding 
Rectangle

Ελάχιστο Επικαλύπτον 
Ορθογώνιο

Το ορθογώνιο με το ελάχιστο εμβαδόν που περικλείει 
το εμβαδόν ενός αντικειμένου 

Navigation Service Υπηρεσία Πλοήγησης Υπηρεσία που υποστηρίζει έναν χρήστη στην 
πλοήγησή του στον περιβάλλοντα χώρο

Navigation System Σύστημα Πλοήγησης Σύστημα σχεδιασμένο να παρέχει υπηρεσίες 
πλοήγησης

Ontology Οντολογία Οντολογία είναι μια τυπική, ρητή προδιαγραφή μιας 
κοινής εννοιολογικής θεώρησης ενός φαινομένου

Pervasive Computing Διάχυτος Υπολογισμός Προσέγγιση για τα μελλοντικά υπολογιστικά 
περιβάλλοντα όπου οι υπολογιστικές διατάξεις 
λειτουργούν διαφανώς από το χρήστη

Point of Interest Σημείο Ενδιαφέροντος Ένα σημείο στο χώρο που έχει κάποια ιδιαίτερη 
σημασία για κάποιο χρήστη

Reasoning Συμπερασμός Η εξαγωγή νέας γνώσης από υπάρχουσα γνώση και 
κανόνες (συνθήκες) 

Taxonomy Ταξινομία Η ονομασία, περιγραφή και ιεράρχηση εννοιών

Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 111



Οντολογική Προσέγγιση στη Μοντελοποίηση Εσωτερικών Χώρων

Πίνακας Συντμήσεων - Αρκτικόλεξων 

ABox Assertional Box
DL Description Logics
GIS Geographic Information System
GPS Global Positioning System
INO Indoor Navigation Ontology
KB Knowledge Base
LBS Location Based Services
OWL Ontology Web Language
POI Point of Interest
RCC Region Connection Calculus
SUMO Standard Upper Merged Ontology
SW Semantic Web
TBox Terminological Box
WWW World Wide Web
ΑμεΑ Άτομα με Αναπηρίες
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