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ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο παξαηηζέκελεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ε πινπνίεζε ηερληθώλ δηαθνξνπνίεζεο (diversification) απνηειεζκάησλ
αλαδήηεζεο κε ιέμεηο-θιεηδηά (keyword queries) ζε ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα, νξγαλσκέλα ζε
RDF(S) κνξθή.
ΑΣΟΜΑ: 1
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.
Μία άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο απνηειεζκάησλ είλαη ε
δπλαηόηεηα θάιπςεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ θαη εηεξνγελώλ αλαγθώλ αλαδήηεζεο, γηα ην
ίδην εξώηεκα, έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνο αξηζκόο ρξεζηώλ, από ηα
πξώηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο πνπ επηζηξέθνληαη. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηερληθέο
δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ αλαηαμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ
θαη/ή ζηε ζπιινγή ελόο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ απνηειεζκάησλ, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ηα πξώηα k
απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέγνληαη λα είλαη όζν πην εηεξνγελή κεηαμύ ηνπο γίλεηαη.
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε θαη πξνζαξκνγή ηερληθώλ δηαθνξνπνίεζεο ζην ζελάξην ηεο
αλαδήηεζεο, ζύλζεζεο θαη ηαμηλόκεζεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζε ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα,
ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη ηα ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα είλαη πην πνιύπινθεο δνκέο (γξάθνη, δέληξα,
κνλνπάηηα) από ηηο απιέο ηζηνζειίδεο/έγγξαθα. Γηα απηό ην ιόγν, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ
εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα θαη αιγόξηζκνη δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ
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ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ. Γηα ηα δεηνπκελα ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ήδε γίλεη πξνεξγαζία ζε
εξεπλεηηθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν θώδηθα, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί/επεθηαζεί.
Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο:
1. Θα κειεηεζεί ε βηβιηνγξαθία πνπ δίλεηαη παξαθάησ θαη ζα ζπδεηεζνύλ πξνζεγγίζεηο/ηδέεο
γηα δηαθνξνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο.
2. Θα κειεηεζνύλ ηα (α) Jena Framework, ην νπνίν είλαη έλα ζύλνιν βηβιηνζεθώλ γηα
δηαρείξηζε (νξγάλσζε, εθηέιεζε εξσηεκάησλ) ζεκαζηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη (β) Apache
Lucene, ην νπνίν είλαη κία βηβιηνζήθε γηα αλαδήηεζε θεηκεληθήο πιεξνθνξίαο κε ιέμεηο
θιεηδηά (γ) ν ππάξρσλ θώδηθαο πνπ ζα απνηειέζεη βάζε ηηο δηπισκαηηθήο.
3. Θα πινπνηεζνύλ, ζε κία θνηλή εθαξκνγή, νη επηιεγκέλεο κέζνδνη αλαδήηεζεο, θαζώο θαη ε
αληίζηνηρε γξαθηθή δηεπηθάλεηα επαθήο ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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