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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπιωκαηηθήο είλαη κειέηε, θαηαγξαθή θαη εθαξκνγή
ηερληθώλ ραιάξωζεο (relaxation) ζε SPARQL εξωηήκαηα θαη ε αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ κε
βάζε ηελ ζρεηηθόηεηά ηνπο κε ην αξρηθό (πξηλ ηελ ραιάξωζε) εξώηεκα.
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Java
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η επξεία εμάπιωζε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ε δηάζεζε θαη
δηαθίλεζε κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξίαο κέζω απηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ, ηερλνινγηώλ θαη πξνηύπωλ βαζηζκέλωλ ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη
ηδηαηηεξόηεηεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ετερογένειας (heterogeneity) θαη ηνλ
πεξηνξηζκό ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ ζεκεξηλνύ παγκόσμιοσ ιστού (WWW). Τα παξαπάλω θαιείηαη λα
αληηκεηωπίζεη ν ημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) [1], ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε
πξνζπάζεηα απηόκαηεο ελνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ, κε ζθνπό λα ζπλεξγάδνληαη δηαιεηηνπξγηθά ζε
παγθόζκην επίπεδν.
Σηνλ ημασιολογικό Ιστό, ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ ην RDF (Resource Description Framework) [2]
κνληέιν, κε θπξίαξρε γιώζζα εξωηήζεωλ, ηελ SPARQL (Simple Protocol and RDF Query
Language) [3]. Η γιώζζα εξωηήζεωλ SPARQL πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο
εθαξκνγέο ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ λα εθθξάδνπλ δνκεκέλεο εξωηήζεηο (structured queries).
Σπρλά, ην αθξηβέο ηαίξηαζκα ηωλ εξωηήζεωλ (exact query matching) είλαη πεξηνξηζηηθό γηα ηνπο
ηειηθνύο ρξήζηεο, νη όπνηνη αλαγθάδνληαη λα εθηεινύλ πνιιαπιέο αλαδεηήζεηο γηα ηελ αλάθηεζε
ηωλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάηωλ. Έλα αθόκα θαζνξηζηηθό ζεκείν ζηελ δηεπθόιπλζε ηωλ ρξεζηώλ,
είλαη ε βαζκνιόγεζε θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ αλάινγα κε ηε ζρεηηθόηεηά ηνπο.
Γηα παξάδεηγκα αο θαληαζηνύκε έλαλ ρξήζηε ζην Σεκαζηνινγηθό Ιζηό ν νπνίνο αλαδεηά ηαηλίεο
όπνπ έρεη ζθελνζεηήζεη ν Woody Allen θαη ζηηο νπνίεο έρνπλ ξόιν ν Woody Allen θαη ε Scarlet
Johansson. Σε απηή ηελ αλαδήηεζε ην απνηέιεζκα είλαη κόλν έλα, ην Scoop. Παξάιιεια όκωο
ππάξρνπλ αξθεηέο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο ν Woody Allen είρε δηάθνξεο αξκνδηόηεηεο θαη ε Scarlet
Johansson έρεη ξόιν. Γηα παξάδεηγκα ζην Match Point, ν Woody Allen είλαη ζθελνζέηεο θαη
ζπγγξαθέαο (όκωο δελ έρεη ξόιν) θαη ε Scarlet Johansson έρεη ξόιν.
Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπιωκαηηθήο είλαη κειέηε, θαηαγξαθή θαη εθαξκνγή ηερληθώλ
ραιάξωζεο (relaxation) ζε SPARQL εξωηήκαηα θαη ε αμηνιόγεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ κε βάζε ηελ
ζρεηηθόηεηα ηνπο κε ην αξρηθό (πξηλ ηελ ραιάξωζε) εξώηεκα.
ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:
[1] Tim Berners-Lee, James Hendler, and Ora Lassila. The Semantic Web, Scientific American, May
17, 2001, Available at: www.dblab.ece.ntua.gr/~bikakis/SW.pdf
[2] Resource Description Framework (RDF), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
[3] Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL), http://www.slideshare.net/olafhartig/anintroduction-to-sparql

