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ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπζηήκαηνο
γηα ηελ επθπή πξνβνιή απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από αλαδήηεζε ζε RDF δεδνκέλα θαη
πινήγεζεο ζε απηά. Γηα ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ, ην ζύζηεκα ζα ππνζηεξίδεη κεζόδνπο
παξαγσγήο πεξίιεςεο απνηειεζκάησλ (snippet). Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζηελ πινήγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ην ζύζηεκα ζα παξέρεη κεραληζκνύο παξαγσγήο όςεσλ (facets).
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Αλνηθηή (ζα θαζνξηζηεί από ηνπο ππνςεθίνπο).
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Η επξεία εμάπισζε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ε δηάζεζε θαη
δηαθίλεζε κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξίαο κέζσ απηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηερλνινγηώλ θαη πξνηύπσλ βαζηζκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη
ηδηαηηεξόηεηεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ετερογένειας (heterogeneity) θαη ηνλ πεξηνξηζκό
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζεκεξηλνύ παγκόσμιοσ ιστού (WWW). Τα παξαπάλσ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
ν ημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) [1] ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα απηόκαηεο
ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ κε ζθνπό λα ζπλεξγάδνληαη δηαιεηηνπξγηθά ζε παγθόζκην επίπεδν.
Σηνλ ημασιολογικό Ιστό, ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ ην RDF (Resource Description Framework) [2]
κνληέιν. Σύκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ηα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη σο ηξηάδεο (RDF Σriples) 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 ησλ πόξσλ.
Η παξαγσγή "απνηειεζκαηηθήο" πεξίιεςεο ζηα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο είλαη θαζνξηζηηθή
γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ, ηόζν ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεηηθόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, όζν
θαη ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ απνηειεζκάησλ. Δπηπξόζζεηα, νη δπλαηόηεηεο πξνεγκέλεο
πινήγεζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο είλαη έλα αθόκα θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ
δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ. Έλαο αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη απνδνηηθόο ηξόπνο πξνήγεζεο, είλαη ε
πινήγεζε κέζσ όςεσλ (Facets Browsing) [3].
Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
δηεπηθάλεηαο ρξήζηε πνπ ζα εθαξκόδεη ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο RDF απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.
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