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ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπιωκαηηθήο είλαη κειέηε θαη ε αλάπηπμε ηερληθώλ γηα
ηελ αμηνιόγεζε απνηειεζκάηωλ αλαδήηεζεο ζε Linked Data πεξηβάιινλ.
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ο όξνο ημαζιολογικός Ιζηός (Semantic Web) [1] αλαθέξεηαη ζην
εγρείξεκα εκπινπηηζκνύ ηνπ ππάξρνληνο (ζπληαθηηθνύ) ηζηνύ (WWW) κε ζεκαζηνινγηθή
πιεξνθνξία, δειαδή κε πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη ηα ίδηα ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην
δηαδίθηπν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε κεηα-πιεξνθνξία, ή αιιηώο μεηαδεδομένα
(metadata), δηαθέξεη από ηηο εηηθέηεο ιέμεωλ-θιεηδηώλ (plain-text tags), πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη
επξέωο, θαη ζηνρεύεη ζην λα θαηαζηήζεη ηνπο πόξνπο ηνπ δηαδηθηύνπ (web resources) εύθνια
πξνζπειάζηκνπο από απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ελππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηα έγγξαθα ηνπ ηζηνύ
(ππεξθείκελα), παξέρνληαο έηζη πινπζηόηεξν θαη αθξηβέζηεξν πιηθό ζηηο αλαδεηήζεηο ηωλ ηειηθώλ
ρξεζηώλ.
Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζεκεξηλνύ παγθόζκηνπ ηζηνύ από Ιζηό
Εγγράθων (Web of Documents) ζε Ιζηό Δεδομένων (Web of Data) θαηέρεη ην Linked Open Data
Project (LOD) [3]. Σην LOD, εθαηνληάδεο ζύλνια δεδνκέλωλ (datasets) από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο
θαη ππεξεζίεο αλά ηνλ θόζκν δεκνζηεύνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο αθνινπζώληαο ην κνληέιν
RDF (Resource Description Framework) [2]. Σύκθωλα κε ην ηειεπηαίν, δεδνκέλα (θαη
κεηαδεδνκέλα) απεηθνλίδνληαη ωο ηξηάδεο (RDF triples) ηεο κνξθήο <subject, predicate, object> νη
νπνίεο ζπλζέηνπλ έλαλ θαηεπζπλόκελν γξάθν κε θόκβνπο (subject, object) πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο
πόξνπο/νληόηεηεο ηνπ ηζηνύ θαη αθκέο (predicates) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ πόξωλ.
Δλδεηθηηθό ηεο απήρεζεο ηνπ LOD είλαη ην γεγνλόο όηη ν όγθνο ηωλ δεδνκέλωλ πνπ ήδε θηινμελεί
αγγίδεη ηα 25 εθαη. RDF triples κε ζύλνια δεδνκέλωλ πνπ θέξνπλ πάλω από 400 εθαη. δηαζπλδέζεηο.
Οη δηαζπλδέζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ Linked Data κπνξνύλ λα ζεωξεζνύλ ωο κηα επέθηαζε ηωλ
δηαζπλδέζεωλ πνπ νξίδνληαη κεηαμύ πόξωλ (ηζηνζειίδωλ) ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, ηόζν ωο πξνο ην
είδνο ηνπο (ζηνλ ηζηό απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα κόλν είδνο ζρέζεο - ε ππεξζύλδεζε), όζν θαη ωο
πξνο ηελ «ιεπηνκέξεηα» (granularity) ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο ηελ νπνία ζπλδένπλ (έλαο
πόξνο ηνπ Ιζηνύ Γεδνκέλωλ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα κηαο ή
πεξηζζόηεξωλ ηζηνζειίδωλ θαη όρη απνθιεηζηηθά ζε κηα νιόθιεξε ηζηνζειίδα). Υπό απηή ηελ
έλλνηα, έλα ελδηαθέξνλ πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη ζε πξώηε θάζε θαη πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο
παξνύζαο δηπιωκαηηθήο είλαη ην πώο νη ππάξρνπζεο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο «ζεκαληηθόηεηαο»
ηωλ πόξωλ ηνπ ηζηνύ (π.ρ. PageRank [4], HITS [5], θ.ιπ.) - θαη θαηά ζπλέπεηα ηωλ απνηειεζκάηωλ
πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ρξήζηεο - κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ελόο Linked
Data πεξηβάιινληνο. Δπνκέλωο, ε δηπιωκαηηθή ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα:
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Δμνηθείωζε κε ηηο γιώζζεο πεξηγξαθήο (κεηα)δεδνκέλωλ ζε Linked Data πεξηβάιινλ.
Μειέηε ηερληθώλ αλάιπζεο ππεξζπλδέζεωλ (hyperlink analysis) ζηνλ παγθόζκην ηζηό.
Μειέηε πξόζθαηωλ ηερληθώλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηελ αμηνιόγεζε απνηειεζκάηωλ ζε
Linked Data πεξηβάιινλ.
Οξηζκόο δηαδηθαζίαο πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο (benchmarking) ηωλ δηαθόξωλ ηερληθώλ
πνπ πξνηείλνληαη θαη δηεμαγωγή πεηξακάηωλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
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