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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ηερληθώλ, αιγνξίζκσλ θαη εξγαιείσλ γηα
ζπγρώλεπζε νληνηήησλ ζε ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα θαη ε επέθηαζή ηνπο ή αλάπηπμε λέσλ ηερληθώλ
γηα ζπγρώλεπζε βαζηδόκελε ηόζν ζηε ζεκαζηνινγηθή, όζν θαη ζηε γεσρσξηθή πιεξνθνξία ησλ
δεδνκέλσλ.
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Java
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 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 εηεπογένειαρ (heterogeneity) θαη ηνλ
πεξηνξηζκό ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζεκεξηλνύ παγκόζμιος ιζηού (WWW). Σα παξαπάλσ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ν ημαζιολογικόρ Ιζηόρ (Semantic Web) [1], ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε
πξνζπάζεηα απηόκαηεο ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ, κε ζθνπό λα ζπλεξγάδνληαη δηαιεηηνπξγηθά ζε
παγθόζκην επίπεδν.ηνλ ημαζιολογικό Ιζηό, ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ ην RDF (Resource
Description Framework) [2],[3] κνληέιν, κε θπξίαξρε γιώζζα εξσηήζεσλ, ηελ SPARQL (Simple
Protocol and RDF Query Language) [4].
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε κεγάινπ όγθνπ γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ είλαη
πςειήο ζεκαζίαο ηόζν ζηε βηνκεραλία (π.ρ. ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πνπ αλαιύνπλ ηηο ηάζεηο ησλ
πειαηώλ ηνπο) όζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή (π.ρ. εθκεηάιιεπζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζηα
θνηλσληθά δίθηπα γηα δηαζύλδεζε ρξεζηώλ, δηαθεκίζεηο, θ.α.).
Παξόιν πνπ ζηηο δύν παξαπάλσ πεξηνρέο (εηδηθά ζηα γεσρσξηθά δεδνκέλα) έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά
βήκαηα πξνόδνπ, δελ ηζρύεη ην ίδην γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηδηόηεηεο θαη από
ηα δύν πεδία, δειαδή γηα ζεκαζηνινγηθά, γεσρσξηθά δεδνκέλα.
Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή ζα επηθεληξσζεί ζην πξόβιεκα ηεο ζπγρώλεπζεο δεδνκέλσλ (data
fusion), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηα εμήο ζηάδηα: (α) αλαδήηεζε ζεκαζηνινγηθώλ νληνηήηεησλ νη
νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, αιιά αληηζηνηρνύλ ζε θνηλή
νληόηεηα θαη (β) δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ νληνηήησλ θαη κεηαζρεκαηηζκόο ησλ
κεηαδεδνκέλσλ ηνπο, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απηόκαηε αληηζηνίρηζή ηνπο θαη ε εύξεζε ηνπ
ζπλόινπ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο ζε πεξίπησζε αλαδήηεζεο ησλ νληνηήησλ.
ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα κειεηεζνύλ δηάθνξεο ηερληθέο ζεκαζηνινγηθήο αληηζηνίρηζεο θαη
ζπγρώλεπζεο δεδνκέλσλ [5] θαζώο θαη αληίζηνηρα εξγαιεία [6], [7] θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα
αλαπηπρζνύλ αιγόξηζκνη νη νπνίνη ζα εθκεηαιιεύνληαη, πέξα από ηα ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα,
θαη ηε γεσρσξηθή πιεξνθνξία ησλ νληνηήησλ γηα απνδνηηθή ζπγρώλεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Επηπιένλ,
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ζα ζρεδηαζηνύλ benchmarks, πάλσ ζε θαηάιιεια ζύλνια ζεκαζηνινγηθώλ γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ
[8], γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθόξσλ εμεηαδόκελσλ ή πξνο πινπνίεζε κεζόδσλ.
Η διπλωμαηική θα ππαγμαηοποιηθεί ζηα πλαίζια ηος επεςνηηικού έπγος GeoKnow ηο οποίο είναι ένα
ηπιεηέρ, σπημαηοδοηούμενο από ηην ΕΕ επεςνηηικό έπγο, πος αθοπά ζηο γεωσωπικό ημαζιολογικό
Ιζηό. ςνοπηικά, ηο GeoKnow καηαπιάνεηαι με ηη διαζύνδεζη, διασείπιζη, ποιόηηηα, ζςνάθποιζη,
οπηικοποίηζη και δημιοςπγία γεωσωπικών διαδικηςακών δεδομένων. Σα επεςνηηικά μαρ αποηελέζμαηα
θα εθαπμοζηούν ζηιρ πεπιοσέρ ηων εθοδιαζηικών αλςζίδων και ηων ηαξιδιωηικών εηαιπειών.
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