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ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο παξαηηζέκελεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ε πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθηέιεζεο εξσηήζεσλ κε ιέμεηοθιεηδηά (keyword queries) ζε ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα, νξγαλσκέλα ζε RDF(S) κνξθή.
ΑΣΟΜΑ: 1-2
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΘΑ: Java, Jena Framework, Lucene
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ: 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],[3] κνληέιν, κε θπξίαξρε γιώζζα εξσηήζεσλ, ηελ SPARQL (Simple
Protocol and RDF Query Language) [4]. Η γιώζζα εξσηήζεσλ SPARQL πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα
ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ λα εθθξάδνπλ δνκεκέλεο εξσηήζεηο
(structured queries).
Παξόιν πνπ ε SPARQL πξνζθέξεη κεγάιε εθθξαζηηθόηεηα θαη δπλαηόηεηεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ
εξσηεκάησλ, νη ρξήζηεο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, πξνηηκνύλ λα εθθξάδνπλ ηα
εξσηήκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο απιά ιέμεηο-θιεηδηά (keyword queries). Γηα απηό ην ιόγν, είλαη
αλαγθαία ε αλάπηπμε κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκάηηθε εθηέιεζε απιώλ εξσηεκάησλ
κε ιέμεηο-θιεηδηά ζε ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα.
Σηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί θάπνηεο κέζνδνη ([5], [6], [7], [8], [9]) γηα εθηέιεζε ηέηνηνπ ηύπνπ
εξσηεκάησλ, γεληθόηεξα ζε (εκη)δνκεκέλα δεδνκέλα (βάζεηο δεδνκέλσλ, γξάθνπο) θαη ζε RDF
δεδνκέλα. Τα RDF δεδνκέλα κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ εηδηθή πεξίπησζε δεδνκέλσλ κε κνξθή
γξάθνπ, νπόηε, όιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη έρνπλ εθαξκνγή ζε απηά. Τν πξόβιεκα κε ηηο παξαπάλσ
κεζόδνπο είλαη όηη έρνπλ πξνηαζεί από δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο, κε ζθνπό εξεπλεηηθό θαη,
ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, κε πξνζαλαηνιηζκό ζε επηκέξνπο δηαθνξεηηθά ππνπξνβιήκαηα. Ωο
απνηέιεζκα, δελ ππάξρεη έλα θνηλό πιαίζην πινπνίεζεο θαη ζύγθξηζεο ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ ζε
RDF δεδνκέλα.
Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο:
1. Θα κειεηεζεί ε βηβιηνγξαθία πνπ δίλεηαη παξαθάησ ([5], [6], [7], [8], [9]) θαη ζα επηιεγνύλ
πξνο πινπνίεζε, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεπζύλνπο, νη βαζηθόηεξεο κέζνδνη εθηέιεζεο θαη
απνηίκεζεο keyword queries ζε δνκεκέλα/RDF δεδνκέλα.
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2. Θα

κειεηεζνύλ

ηα

(α)
Jena
Framework
(http://jena.sourceforge.net/
,
http://jena.sourceforge.net/ARQ/), ην νπνίν είλαη έλα ζύλνιν βηβιηνζεθώλ γηα δηαρείξηζε
(νξγάλσζε, εθηέιεζε εξσηεκάησλ) ζεκαζηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη (β) Apache Lucene
(http://lucene.apache.org/java/docs/index.html), ην νπνίν είλαη κία βηβιηνζήθε γηα αλαδήηεζε
θεηκεληθήο πιεξνθνξίαο κε ιέμεηο θιεηδηά.
3. Θα νξηζηηθνπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο πξνο αλάπηπμε εθαξκνγήο, κε βάζε ηελ
επηιεγκέλε βηβιηνγξαθία θαη ηηο δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο θώδηθα.
4. Θα πινπνηεζνύλ, ζε κία θνηλή εθαξκνγή, νη επηιεγκέλεο κέζνδνη αλαδήηεζεο, θαζώο θαη ε
αληίζηνηρε γξαθηθή δηεπηθάλεηα επαθήο ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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