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Διδακτορική Διατριβή 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, έκανε την εμφάνισή της η δεύτερη γενιά 

του Παγκόσμιου Ιστού, το Web 2.0. Δίχως αμφιβολία, αποτελεί τη γενιά ορόσημο στην 

εξελικτική πορεία του Ιστού διαμορφώνοντας μία νέα πραγματικότητα στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες της γενιάς αυτής 

δημιούργησαν μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα με επίκεντρο τους χρήστες και 

απώτερο σκοπό την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η ευρεία αποδοχή του Web 2.0 ανέδειξε 

τις έννοιες της διαδραστικότητας, του δυναμικού περιεχομένου, της συνεργασίας, της 

συνεισφοράς και της κοινότητας. 

Στο πλαίσιο του Web 2.0, οι χρήστες δίχως ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση συμβάλλουν 

ενεργά και μαζικά στη διαμόρφωση του περιεχομένου του Ιστού, καθιστώντας τον έτσι μία 

ανεξάντλητη πηγή δεδομένων με υψηλό ρυθμό παραγωγής και ετερογένεια. Στον εταιρικό 

χώρο έγινε άμεσα αντιληπτό ότι αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων αποτελεί βάση για νέες 

ευκαιρίες και χρήζει αποδοτικής διαχείρισης και αξιοποίησης. Με γνώμονα την παραπάνω 

ανάγκη και τη δεδομένη αδυναμία των παραδοσιακών συστημάτων να ανταποκριθούν σε 

αυτήν, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο τομέα των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), ο 

οποίος περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τεχνικές με τα εξής 

χαρακτηριστικά, Όγκος, Ποικιλομορφία,  Ταχύτητα, Μεταβλητότητα, Εγκυρότητα και Αξία.    

Παράλληλα με την καθιέρωση του Web 2.0 και των Μεγάλων Δεδομένων, ο Παγκόσμιος 

Ιστός φαίνεται να εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξης, η οποία αποκαλείται 

Web 3.0. Τόσο οι βασικές αρχές και τεχνολογίες του Web 2.0 όσο και αυτές του 

Σημασιολογικού Ιστού φαίνεται να αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της νέας 

φάσης του Ιστού. Συγκεκριμένα, ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί μία προέκταση του 

σημερινού, στον οποίο οι πληροφορίες διατίθενται με σαφώς ορισμένο νόημα και 

συσχετίζονται με άμμεσο τρόπο μεταξύ τους, επιτρέποντας τη δυνατότητα συνδιαλλαγής/ 

διαπραγμάτευσης πληροφοριών μεταξύ συστημάτων, και στοχεύοντας στην ανακάλυψη 

νέας γνώσης. Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και το LOD νέφος αποτελούν το πρώτο βήμα 

πραγμάτωσης του Σημασιολογικού Ιστού.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Σημασιολογικού Ιστού φαίνεται να μπορούν να 

συνεισφέρουν σημαντικά στις Web 2.0 εφαρμογές και στο πεδίο των Μεγάλων Δεδομένων, 

περιορίζοντας τις αδυναμίες αυτών ως προς την ενοποίηση, επαναχρησιμοποίηση και 

διαχείριση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, την αυτοματοποιημένη εξαγωγή γνώσης, 
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και την αναζήτηση. Παρόλα τα οφέλη του Σημασιολογικού Ιστού, υπάρχει αρκετός δρόμος 

μέχρι να εδραιωθεί στην υποδομή του Ιστού. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την προοπτική της αποδοτικής και 

αρμονικής συνέργειας των τριών αυτών τάσεων με στόχο τον εντοπισμό και τη διευθέτηση 

όλων των τενχικών ζητημάτων που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, εξετάζουμε τη 

δυνατότητα αναβάθμισης υφιστάμενων εφαρμογών του Web 2.0 αξιοποιώντας 

σημασιολογικές τεχνολογίες. Εστιάζουμε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Σημασιολογικών 

Mashups με πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως η αναζήτηση, η μοντελοποίηση χρηστών και 

η εξατομίκευση. Όσον αφορά το σημασιολογικό υπόβαθρο των υβριδικών αυτών 

εφαρμογών, διερευνούμε διαφορετικές τεχνικές αποθήκευσης οντολογικών δεδομένων και 

εναλλακτικούς μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμού με απώτερο στόχο την ανάδειξη των 

ιδιοτήτων της υψηλής απόδοσης και της κλιμάκωσης των εφαρμογών. Για την 

εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση του προτεινόμενου είδους εφαρμογών, αναπτύσσουμε ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης με πρακτική εφαρμογή σε πραγματικούς χρήστες. 

Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών σημασιολογίας και συλλογιστικής σε Web 2.0 

εφαρμογές δίνει τη δυνατότητα μιας ομαλής και απρόσκοπτης ολοκληρωσής τους με το 

LOD νέφος. Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετούμε τις βασικές αρχές των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στο στάδιο διαχείρισης και αναπαράστασης των δεδομένων 

των εν λόγω εφαρμογών. Για λόγους διαλειτουργικότητας, εξετάζουμε επίσης τη δυνατότητα 

διάθεσης των σημασιολογικών εφαρμογών ως διαδικτυακές υπηρεσίες ενσωματώνοντας τις 

βασικές αρχές της REST αρχιτεκτονικής. 

Επιπλέον, μελετούμε τις τεχνικές και μεθόδους του Web Engineering και πως θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυση των σχεδιαστικών ζητημάτων, ειδικά στην 

περίπτωση των σημασιολογικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε στα Web 

CMSs, που εγγενώς εμπεριέχουν καλές πρακτικές του Web Engineering, και στην 

προοπτική επέκτασης της υποδομής τους για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

σημασιολογικών εφαρμογών, όπως τα σημασιολογικά mashups. 

Ολοκληρώνοντας, μεταβαίνουμε στη διερεύνηση της εφαρμογής των σημασιολογικών 

τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των βασικών περιορισμών των Μεγάλων Δεδομένων ως 

προς την Ποικιλομορφία και την Αξία.  Ειδικότερα, ερευνούμε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

οντολογικών υποδομών πάνω από υφιστάμενα, παραδοσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων 

με απώτερο στόχο τη θεμελίωση ενός αποτελεσματικού τρόπου on-the-fly πρόσβασης στα 

δεδομένα και την εξαγωγή νέας γνώσης από αυτά. 
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Doctorate Thesis 

ABSTRACT 

The second-generation of the Web, “Web 2.0”, is beginning to appear in the past 

decade. Without a doubt, Web 2.0 constitutes a landmark moment in the evolution of 

the Web, shaping a new reality in our everyday lives. The applications and technologies 

of this generation have defined a dynamic online platform that focuses on users and 

ultimately aims to promote active users' interaction and participation. The widespread 

acceptance of Web 2.0 has enabled the emergence of concepts such as interactivity, 

dynamic content, collaboration, contribution, and community. 

In the context of Web 2.0, non-technical users contribute actively and massively to 

the Web content, making it an inexhaustible data source with high production rates and 

heterogeneity. In corporate environments, it was immediately realized that this vast 

amount of data is the basis for new opportunities and requires more advanced processes 

for efficient management and exploitation. In the light of the aforementioned need and 

the failure of traditional systems to tackle it, significant progress has been made in the 

Big Data field, including all technological platforms and techniques having the following 

features: Volume, Variety, Velocity, Variability, Veracity and Value.    

Along with the establishment of Web 2.0 and Big Data, the Web seems to be entering 

a new phase of growth and development, called “Web 3.0”. Both the basic principles and 

technologies of Web 2.0 and such of the Semantic Web are two main pillars of this new 

phase of the Web. In particular, the Semantic Web is an extension of the current Web, 

in which data are more easily machine-understandable, meaning that machines can 

better process, “understand” and integrate the information that they simply display at 

present. Information is made available having a clearly defined sense and directly 

correlated with each other, allowing the possibility of information negotiation between 

systems, and aiming at the discovery of new knowledge. Linked Data and LOD Cloud 

are the means for realizing the vision of Semantic Web. 

The aforementioned features of the Semantic Web can make a significant 

contribution to Web 2.0 applications and Big Data field by limiting their weaknesses in 

integrating, reusing and managing data from different sources, enhancing the 

automated knowledge extraction and searching. Despite the benefits of the Semantic 

Web, there is plenty of room for being established within the Web infrastructure. 

This doctoral dissertation focuses on the prospect of efficiently and seamlessly 

combining these three trends (Web 2.0, Big Data and Semantic Web) with ultimate goal 
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to identify and settle all the emerging, technical issues. In this context, the first step is 

towards the investigation of the capability of enriching the existing Web 2.0 applications 

using semantic technologies. To this end, this thesis studies the design and 

development of Semantic Mashups with additional features such as search, user 

modeling and personalization. Regarding the semantic backend of these hybrid 

applications, several different ontology-based data storage techniques and alternative 

reasoning mechanisms have been explored in order to highlight the high performance 

and scalability of this kind of applications. We also propose a framework for assessing 

the system’s efficiency and performance by capturing the activity of real users within 

such applications. 

The integration of semantic and reasoning features into Web 2.0 applications enables 

a smooth and seamless integration with LOD cloud. Towards this direction, we adopt 

the basic principles of Linked Data at the stage of data management and representation 

of these applications. For advancing the level of interoperability, we also investigate the 

possibility of making these applications available as Web Services by incorporating the 

basic principles of REST architecture. 

Furthermore, we examine the techniques and methods of Web Engineering and how 

they could help solve issues relevant to the design of semantic applications. In detail, 

we focus on Web CMSs, which inherently incorporate Web Engineering good practices, 

and the prospect of expanding their infrastructure to support the development of 

semantic applications like Semantic Mashups. 

Even though the concept of Big Data provides the needed infrastructure for efficient 

data management, especially in terms of storage and processing, the aspects of Value 

and Variety still remain a topic for further investigation. In conclusion, we explore the 

possibility of leveraging the benefits of Semantic Technologies in order to address the 

aforementioned restrictions of Big Data. To this end, we propose an infrastructure that 

can be deployed on top of the legacy databases of insurance companies (and not only). 

Finally, this thesis aims at providing an efficient manner to access data on-the-fly and 

derive new value.  
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Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. WEB 2.0, BIG DATA KAI SEMANTIC WEB: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  Ή ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

Το Web 2.0 αποτελεί τη γενιά ορόσημο στην εξέλιξη του Ιστού, αφού επιτελέστηκε μία 

σημαντική μεταστροφή προς μαζικότερη χρήση και πιο δημιουργική αξιοποίηση του. Ο 

τελικός χρήστης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του Ιστού, έχοντας στη διάθεσή του μία 

τεχνολογική πλατφόρμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Ο 

χρήστης δεν περιηγείται απλά στο διαδικτυακό περιεχόμενο, αλλά αλληλεπιδρά με αυτό 

και συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία, στο διαμοιρασμό, και στο σχολιασμό των 

περιεχομένων του Ιστού. Έννοιες όπως διαδραστικότητα, δυναμικό περιεχόμενο, συνεργασία, 

συνεισφορά και κοινότητα, έρχονται στο προσκήνιο και διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Το περιεχόμενο μορφοποιείται και παρέχεται στο τελικό χρήση μέσω πλούσιων και 

διαδραστικών διεπαφών με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του. Παραδείγματα εφαρμογών 

που αναδεικνύουν τις παραπάνω έννοιες είναι τα blogs, τα wikis, τα RSS, τα tagging 

συστήματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. [O'Reilly, 2005]. 

Πέρα από την ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ των τελικών χρηστών, το Web 2.0 

συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ 

των διαδικτυακών εφαρμογών μέσω της χρήσης των Web APIs. Στις μέρες μας, η 

πλειοψηφία των Web APIs βασίζεται στην REST (Representation State Transfer) 

αρχιτεκτονική. Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές και μη εταιρείες, Google, Amazon, eBay, 

Twitter, Facebook, Paypal, Spotify κα, διαθέτουν τα δεδομένα τους μέσω τέτοιων διεπαφών. 

Η καθιέρωση των Web APIs οδήγησε σε μία νέα τεχνική ανάπτυξης εφαρμογών όπου 

διαθέσιμες υπηρεσίες και δεδομένα συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας εξολοκλήρου 

νέας, πρωτότυπης διαδικτυακής εφαρμογής με προστιθέμενη αξία. Αυτό το είδος 

εφαρμογών ονομάζεται mashups. 

Εκτός των προαναφερθέντων τεχνολογιών και εφαρμογών, τα Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου (Web Content Management System – Web CMS) βρίσκονται δίχως 

αμφιβολία στο πυρήνα του Web 2.0, συνεισφέροντας σημαντικά στη δυναμική φύση του 

Web 2.0 και την αθρόα ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Τα συστήματα αυτά παρέχουν 

ένα τεχνολογικό υπόβαθρο τέτοιο που ακόμα και ένας μη τεχνικά καταρτισμένος χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει τέτοιου είδους εφαρμογές. Σύμφωνα με τις πιο 

πρόσφατες έρευνες, το 54,4% των ιστοτόπων αναπτύσσονται με τη χρησιμοποίηση των Web 

CMSs, και μάλιστα το WordPress φαίνεται να είναι ο κυρίαρχος, αφού καλύπτει το 32,4% 

συνολικά [w3techs, 2018]. 

Συνοπτικά, το Web 2.0 παρέχει τις τεχνολογίες και τα εργαλεία που επιτρέπουν την 

ενεργή συμμετοχή των χρηστών, ακόμα και στη δημιουργία περιεχομένου. Από την άλλη 

όμως, το μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο συνήθως δεν έχει δομή, με αποτέλεσμα η 

https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/REST-representational-state-transfer
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ενοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου από διαφορετικές πηγές, η 

αυτοματοποιημένη εξαγωγή γνώσης, και η εξατομίκευση να αποτελούν δυνατότητες 

σημαντικά περιορισμένες. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι από τα αρχικά στάδια του Web 2.0 o Ιστός 

μετατρέπεται σε μία μηχανή παραγωγής τεράστιων όγκων δεδομένων. Αν αναλογιστεί κανείς 

μόνον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβάνεται το καταιγιστικό ρυθμό αύξησης των 

δεδομένων. Ενδεικτικά, παρακάτω παρατίθενται κάποια στατιστικά τα οποία αναφέρονται 

στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες και καταγράφονται για κάθε λεπτό της ημέρας [Marr, 

2018]: 

 Οι χρήστες του Snapchat μοιράζονται 527.760 φωτογραφίες 

 Περισσότεροι από 120 επαγγελματίες συμμετέχουν στο LinkedIn 

 Οι χρήστες παρακολουθούν 4.146.600 βίντεο στο YouTube 

 456.000 tweets αποστέλλονται στο Twitter 

 Οι χρήστες του Instagram δημοσιεύουν 46.740 φωτογραφίες 

Η εξάπλωση του Web 2.0 μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς του Internet και 

των Internet of Things (IoT) ανέδειξαν μία ανάγκη επιτακτική, αυτή της αποδοτικής 

διαχείρισης και αξιοποίησης του τεράστιου όγκου δεδομένων. Ο όρος Big Data (Μεγάλα 

Δεδομένα) εμφανίζεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του Web 2.0 και αναφέρεται 

σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων που είναι αδύνατον τα παραδοσιακά συστήματα να το 

διαχειριστούν και να το επεξεργαστούν.  

Αρχικά, τα Μεγάλα Δεδομένα χαρακτηρίζονται μόνον από την έννοια του Όγκου 

(Volume). Σταδιακά, συνειδητοποιώντας την ετερογένεια των πηγών δεδομένων καθώς και 

τον ρυθμό ανανέωσης των δεδομένων προστέθηκαν στον όρο Μεγάλα Δεδομένα τα 

χαρακτηριστικά Ποικιλομορφία (Variety) και Ταχύτητα (Velocity). Το πλήρες πρότυπο 

ορισμού των Μεγάλων Δεδομένων, που αρχικά προτάθηκε από τον Gartner, περιλαμβάνει 

και τις διαστάσεις της Μεταβλητότητας (Variabitlity), της Εγκυρότητας (Veracity) και της 

Αξίας (Value) [Beyer & Laney, 2012]. 

Η αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε πάρα πολλούς 

τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανικό εμπόριο, ασφάλιση και 

άλλους [Villars, 2011]. Στις μέρες μας, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στην ανάπτυξη 

των κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (HDFS), του Cloud Computing (Amazon EC2, 

Microsoft Azure), της παράλληλης επεξεργασίας (Pig), των NoSQL βάσεων, του in-memory 

cluster computing (Spark), των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Deep Learning) 

καθιστώντας την έννοια ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων εφικτή. Εντούτοις, η έλλειψη 

σημασιολογίας φαίνεται να είναι περιοριστική για το τελευταίο χαρακτηριστικό (Value) των 

Μεγάλων Δεδομένων. Ενώ, η Ποικιλομορφία των Μεγάλων Δεδομένων παραμένει επίσης 

ένα θέμα για περαιτέρω συζήτηση και έρευνα. 

Παράλληλα με την εξέλιξη του Web 2.0 και την καθιέρωση των Μεγάλων Δεδομένων, ο 

όρος Web 3.0 εμφανίζεται και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επόμενη γενιά του 

Ιστού [Lassila & Handler, 2007]. Το Web 3.0 εξ ορισμού ενσωματώνει βασικές αρχές του 

Σημασιολογικού Ιστού και του Web 2.0, αλλά περιλαμβάνει και κάποιες άλλες εξελιγμένες 

έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, όπως πιστεύουν αρκετοί ερευνητές. Ο Σημασιολογικός 

Ιστός δεν αποτελεί έναν ξεχωριστό Ιστό, αλλά μία προέκταση του σημερινού, στον οποίο οι 



3 
 

πληροφορίες διατίθενται με σαφώς ορισμένο νόημα, επιτρέποντας καλύτερα στους 

υπολογιστές και τους ανθρώπους να δουλεύουν συνεργατικά. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

δεδομένα που διακινούνται σε αυτόν δεν είναι μόνον κατανοητά από τον άνθρωπο, αλλά 

και από τις μηχανές (Web of data) [Berners-Lee et al., 2001]. 

Στο πυρήνα της αρχιτεκτονικής του Σημασιολογικού Ιστού βρίσκονται οι οντολογίες και 

οι τεχνικές/μηχανισμοί συλλογισμού. Ο πιο απλουστευμένος και εύκολα κατανοητός 

ορισμός του όρου οντολογία προτείνεται από τη W3C: “Μία οντολογία ορίζει τυπικά ένα κοινό 

σύνολο όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την αναπαράσταση των βασικών 

εννοιών σε έναν τομέα καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους”. Ένας αριθμός από γλώσσες (όπως 

OWL, RDF κα) για την “διατύπωση” των οντολογιών έχουν καθοριστεί, όλες με διαφορετικά 

επίπεδα λεπτομέρειας. Η εκφραστικότητα αυτών των γλωσσών αυξάνεται με την προσθήκη 

συμπερασματικών κανόνων (rules). Η συλλογιστική (reasoning) αποτελεί τη βασική 

συνιστώσα για την ανακάλυψη νέας, μη ρητά δηλωμένης γνώσης σε μια οντολογία, 

ενισχύοντας έτσι την αξία και την ποιότητα των σημασιολογικών δεδομένων [Bechhofer et 

al., 2004].   

Στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, αναπτύχθηκε η έννοια των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων (Linked Data). Ουσιαστικά, η ιδέα βασίζεται σε αρχές για τη δημοσίευση 

δομημένων δεδομένων στον Ιστό, ενθαρρύνοντας την επαναχρησιμοποίηση τους και τη 

διασύνδεση τους με άλλα σύνολα δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, το LOD νέφος (Linked 

Open Data-LOD Cloud) αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της υιοθέτησης των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων και ένα βήμα μετάβασης από τον Ιστό των Εγγράφων (Web of Documents) στον 

Ιστό των Δεδομένων (Web of Data). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το LOD νέφος 

περιέχει 1.229 διαφορετικά σύνολα δεδομένων με 13.125 συνδέσμους καλύπτοντας 

διάφορους τομείς όπως διακυβέρνηση, επιστήμες υγείας, δημοσιεύσεις, κοινωνική 

δικτύωση, γεωγραφία, γλωσσολογία κ.α.  

Είναι αναμφίβολο ότι οι τεχνολογίες και οι έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν 

να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς και να συνεισφέρουν αποδοτικά στην ενσωμάτωση 

των δεδομένων, στη μηχανική γνώσης, στη καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, στο 

συνδυασμό και συντονισμό των διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και στη βελτίωση της 

αναζήτησης. Τα παραπάνω είναι στοιχεία στα οποία υπολείπονται οι Web 2.0 εφαρμογές 

και τα Μεγάλα Δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της οντολογίας στο πλαίσιο των 

Μεγάλων Δεδομένων, προσθέτει νέες προοπτικές, όπως η παροχή σημασιολογίας σε 

ανεπεξέργαστα δεδομένα, η σύνδεση δεδομένων σε διάφορα επίπεδα εννοιών μεταξύ τομέων 

και η παροχή γνώσης για περαιτέρω ανάλυση. Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα θέτουν το 

πλαίσιο ώστε να ενισχυθούν περισσότερο δύο από τα χαρακτηριστικά των Μεγάλων 

Δεδομένων, η Αξία και η Ποικιλομορφία.  

Παρόλο που τα οφέλη από το Σημασιολογικό Ιστό είναι αδιαπραγμάτευτα και το όραμα 

τυγχάνει μεγάλης αποδοχής από την ερευνητική κοινότητα αλλά και από μεγάλες εταιρείες, 

υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι να εδραιωθεί στην υποδομή του Ιστού. Κατά την ανάπτυξη 

σημασιολογικών εφαρμογών εγείρονται ζητήματα κλιμάκωσης (scalability). Το κύριο 

μειονέκτημα της προσέγγισης της συλλογιστικής είναι ότι θεωρείται υπολογιστικά “ακριβή”, 

και ως εκ τούτου δύσκολα διαχειρίσιμη και ακατάλληλη για αποδοτικές ή κλιμακούμενες 

διαδικτυακές εφαρμογές [Motik et al., 2012]. Επίσης, το περιεχόμενο του Σημασιολογικού 
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Ιστού θα πρέπει να οργανώνεται και να αποθηκεύεται με κλιμακωτό τρόπο.  Η ανάπτυξη, 

η διάθεση και η εξέλιξη των οντολογιών συνήθως αποτελούν εμπόδιο στην υιοθέτηση του 

Σημασιολογικού Ιστού, αφού δεν υπάρχει υποδομή για την διευκόλυνση αυτών των 

διεργασιών και έτσι αποτελούν επιβάρυνση για το χρήστη του Ιστού που πολλές φορές δεν 

έχει την τεχνογνωσία να τις εκτελέσει. Ο Σημασιολογικός Ιστός θα πρέπει να γίνει πιο 

απλουστευμένος ως προς τη χρήση του και την πρόσβαση του από όλους. Τέλος, δεν έχουν 

τυποποιηθεί ακόμα βασικές αρχές σχεδίασης και αρχιτεκτονικής που θα πρέπει να 

ακολουθούνται για την ανάπτυξη σημασιολογικών εφαρμογών. 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η προηγούμενη ενότητα αποτελεί μια περιληπτική εισαγωγή των δύο κυρίαρχων 

εκφάνσεων του Ιστού, του Web 2.0 και του Σημασιολογικού ιστού, καθώς και της έννοιας 

των Μεγάλων Δεδομένων. Από τα παραπάνω, αναφαίνονται προοπτικές συνέργειας των 

τάσεων αυτών και εγείρονται ερωτήματα και τεχνικά ζητήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την εξέλιξη της 

υποδομής και των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη 

της χρησιμότητας και των πλεονεκτημάτων τους σε εφαρμογές Web 2.0 (και αντίστροφα) 

αλλά και στο πεδίο των Μεγάλων Δεδομένων. 

Αρχικά, εξετάζουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης των σημασιολογικών τεχνολογιών σε 

υφιστάμενες εφαρμογές του Web 2.0 και συγκεκριμένα τη δυνατότητα ανάπτυξης 

Σημασιολογικών mashups. Η επιλογή των mashups ως μελέτη περίπτωσης για τη 

διεξαγωγή της έρευνας μας δεν είναι τυχαία, αφού η εποικοδομητική ενοποίηση των 

δεδομένων είναι εγγενής στόχος αυτών των εφαρμογών αλλά και του Σημασιολογικού Ιστού. 

Μέσω της ενσωμάτωσης των σημασιολογικών τεχνολογιών, επιδιώκεται η διεύρυνση της 

λειτουργικότητας αυτού του είδους των εφαρμογών με επιπλέον χαρακτηριστικά όπως 

αναζήτηση, μοντελοποίηση χρηστών και εξατομίκευση. Πέραν τούτου, μελετάται η 

αποδοτικότητα και η ακρίβεια των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών. Επιπλέον, 

διερευνώνται διαφορετικές τεχνικές αποθήκευσης και εναλλακτικοί μηχανισμοί εξαγωγής 

συμπερασμού ως προς την απόδοση της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στα σχεδιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη 

φάση ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής και πως αυτά έχουν επιλυθεί επιτυχώς στο 

Web 2.0 από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Με γνώμονα την παραπάνω 

παραδοχή, η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την προοπτική επέκτασης της υποδομής 

των υπαρχόντων Web CMSs για την υποστήριξη της ανάπτυξης σημασιολογικών 

εφαρμογών, όπως τα σημασιολογικά mashups. 

Δεδομένης της φύσης του αντικειμένου έρευνας μας, στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της 

σημασιολογικής εφαρμογής με την υιοθέτηση των βασικών αρχών των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων. Ως εκ τούτου, ευελπιστούμε ότι τα δεδομένα που παράγονται από τέτοιες 

εφαρμογές θα μπορούν να συνεισφέρουν στο LOD νέφος. Για λόγους διαλειτουργικότητας, 

εξετάζουμε τη δυνατότητα διάθεσης της εφαρμογής ως διαδικτυακή υπηρεσία με την ορθή 

χρήση της αρχιτεκτονικής REST. 
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Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των Μεγάλων Δεδομένων, ειδικά στα εταιρικά 

περιβάλλοντα, μελετάμε την προοπτική εφαρμογής των σημασιολογικών τεχνολογιών για 

την αντιμετώπιση των βασικών περιορισμών τους, την Αξία και την Ποικιλομορφία. 

Συγκεκριμένα, ερευνούμε την ανάπτυξη οντολογικών υποδομών οι οποίες μπορούν να 

αναπτυχθούν πάνω από υφιστάμενες, παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

διαφόρων εταιρειών. Ο απώτερος στόχος μας είναι η θεμελίωση ενός αποτελεσματικού 

τρόπου on-the-fly πρόσβασης στα δεδομένα και η εξαγωγή νέας γνώσης από αυτά.     

1.3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διατριβής, επιτύχαμε αρχικά την “αναβάθμιση” 

μιας χαρακτηριστικής κατηγορίας εφαρμογών του Web 2.0, τα mashups,  ενσωματώνοντας 

χαρακτηριστικά του Σημασιολογικού Ιστού. Προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιήσαμε ένα 

σημασιολογικό mashup εξατομικευμένης αναζήτησης, αξιοποιώντας μια αρχιτεκτονική 3-

επιπέδων που έχει προταθεί για την ανάπτυξη τέτοιων “υβριδικών” εφαρμογών. Η εν λόγω 

εφαρμογή αναφέρεται στις ερευνητικές μας δημοσιεύσεις ως Books@HPClab και στο 

υπόλοιπο αυτού του εγγράφου θα αναφερόμαστε σε αυτήν με το όνομα αυτό.   

Περιληπτικά, οι χρήστες αυτής της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 

αναζητήσεις βιβλίων και να ανακτούν μεταδεδομένα και προσφορές για βιβλία που 

ταιριάζουν στις προσωπικές προτιμήσεις τους. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα 

ανακτώνται και συνδυάζονται μεταξύ τους από διαφορετικές πηγές δεδομένων όπως το 

Amazon και το Half eBay μέσω χρήσης των αντίστοιχων Web APIs τους. Κάθε χρήστης 

αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα για την εφαρμογή και έχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

ενός προφίλ με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Εν τέλει, το περιεχόμενο της 

εφαρμογής προσαρμόζεται στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής, όλα τα δεδομένα, μεταδεδομένα βιβλίων, προσφορές και 

χρήστες, αναπαρίστανται σε ένα οντολογικό σχήμα, την BookShop οντολογία. Το βασικό 

γνώρισμα της εφαρμογής - και ταυτόχρονα το πρωταρχικό πλεονέκτημα του Web 3.0 – η 

εξατομίκευση των χρηστών υλοποιείται με τη χρήση σημασιολογικών κανόνων. Με βάση 

την αρχιτεκτονική 3-επιπέδων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής, 

είχαμε την ευελιξία να πειραματιστούμε αρκετά ως προς το φορμαλισμό αναπαράστασης 

της γνώσης, τις τεχνικές συλλογιστικής καθώς και τη διαχείριση/αποθήκευση των 

οντολογικών δεδομένων καταλήγοντας σε δύο πρώτες διακριτές εκδοχές της εφαρμογής. 

Όσον αφορά το επίπεδο παρουσίασης της εφαρμογής, στις δύο πρώτες αυτές εκδοχές 

αρκεστήκαμε σε απλές HTML σελίδες. 

Για την τεκμηρίωση συνολικά του εγχειρήματος, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης 

και εκτελέστηκαν μία σειρά πειραμάτων με πραγματικούς χρήστες. Επιγραμματικά το 

πλαίσιο αυτό συνίσταται σε τρεις διαστάσεις αξιολόγησης την ακρίβεια εξατομικευμένης 

αναζήτησης, το χρόνο απόκρισης και τις μετρικές της οντολογίας. Επιπλέον, μια συγκριτική 

και τεχνική ανάλυση των δύο εκδοχών υλοποίησης της εφαρμογής ήταν αναγκαία για 

λόγους πληρότητας. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στα πρώτα βήματα της έρευνας μας δόθηκε μεγάλη 

βαρύτητα στην ένταξη των σημασιολογικών τεχνολογιών στα Web 2.0 mashups, 
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παραλείποντας ζητήματα που άπτονται πτυχών του Web Engineering (ισχύει για πολλές 

σημασιολογικές εφαρμογές). Δεδομένου ότι τα Web CMSs παρουσιάζουν έναν 

ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας όσον αφορά το επίπεδο παρουσίασης, το δυναμικό 

περιεχόμενο, τη διαχείριση χρηστών κ.α., αποτέλεσαν το μέσο για τη βελτίωση και τον 

“εκσυγχρονισμό” της προτεινόμενης εφαρμογής. Συνοπτικά, επιτύχαμε σε αυτή τη φάση 

της έρευνας την διατήρηση των κεκτημένων της προηγούμενης φάσης ανάπτυξης αλλά και 

την αποτελεσματική επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά την επέκταση 

της υποδομής του Drupal CMS για τους σκοπούς μας. 

Σε αναλογία με τα Web APIs του Web 2.0, το LOD νέφος μπορεί να θεωρηθεί ως 

σημαντική πηγή δεδομένων για τη δημιουργία μια εφαρμογής mashup. Το αντίστροφο 

είναι επίσης αξιόλογο και στο πλαίσιο της έρευνας μας κάναμε ένα βήμα προς την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής Books@HPClab με το LOD νέφος. Τα δεδομένα που 

συγκεντρώνονταν κατά τη δημιουργία της mashup συνιστώσας της εφαρμογής μας 

διασυνδέονται αποδοτικά με άλλους διαθέσιμους πόρους του ιστού. Με την προσθήκη της 

υποδομής των Web CMSs, καταφέραμε να δομήσουμε μια αρκετά ισχυρή και κλιμακωτή 

αρχιτεκτονική για την Books@HPClab εφαρμογή μας. Αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική 

αυτή επιτύχαμε τη διάθεση της εφαρμογής ως διαδικτυακή υπηρεσία και έτσι την 

επαναχρησιμοποίηση της μέσα σε μεγαλύτερα περιβάλλοντα, όπως ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

ανοικτά εκπαιδευτικά αποθετήρια, φορείς παροχής διαδικτυακών μαθημάτων και 

συστήματα μάθησης. 

Στο τελευταίο στάδιο της διατριβής, επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε τα οφέλη που 

παρέχουν οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού όσον αφορά τα Μεγάλα Δεδομένα, 

εφαρμόζοντας ένα πραγματικό σενάριο χρήσης στον τομέα της Ασφάλισης. Ξεκινώντας από 

το επιχειρηματικό μοντέλο δεδομένων (Enterprise Data Model) για την ασφάλιση 

ατυχημάτων και ιδιοκτησίας (Property and Casualty – P&C) σχεδιάσαμε την αντίστοιχη 

οντολογία (P&C ontology). Στη συνέχεια, αναπτύξαμε μια υποδομή που επιτρέπει τη 

σύνδεση της οντολογίας με ακατέργαστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και για την 

εξαγωγή της γνώσης χωρίς να θυσιάζεται σημαντικά η απόδοση εκτέλεση. Η βασική 

συνιστώσα της προτεινόμενης υποδομής είναι ένα σύστημα OBDA (Ontology Based Data 

Access). Για τα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων 

προερχόμενα από μια υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία οχημάτων. Αποδείξαμε ότι είναι 

εφικτή η εφαρμογή σημασιολογικών αναλύσεων σε αυτά τα δεδομένα και η εξαγωγή 

σημαντικών συμπερασμάτων, με βάση μια σειρά ερωτημάτων στο μοντέλο τα οποία 

επεξεργάζεται ένας μηχανισμός συλλογισμού. Τα ερωτήματα εκτελούνται επί τόπου, με 

δεδομένα που παραμένουν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

έγκειται στα ακόλουθα σημεία: 

[1] Παρουσίαση μιας συστηματικής μελέτης για τα σημασιολογικά mashups με 

ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών καθώς και στην 

καταγραφή των τεχνικών, των μεθόδων και των εργαλείων για την ανάπτυξή τους. 

[J1] 

[2] Σχεδιασμός ενός σημασιολογικού mashup με χαρακτηριστικά 

εξατομικευμένης αναζήτησης. Η αναπαράσταση των δεδομένων συνολικά καθώς 
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και η εξατομίκευση επιτυγχάνεται αμιγώς από τη χρησιμοποίηση των κύριων 

συνιστωσών του Σημασιολογικού Ιστού, όπως η οντολογία και οι κανόνες. [C1, C2] 

[3] Πρόταση ενός πλαισίου συνολικής αξιολόγησης του σημασιολογικού mashup 

με έμφαση στην χρηστοκεντρική οπτική της εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα 

της ως προς την εξατομίκευση και αναζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται 

και η αξιολόγηση της εφαρμογής ως προς την συνολική απόδοση της με κύριους 

άξονες το χρόνο απόκρισης και μετρικές του οντολογικού σχήματος. [J2] 

[4] Ανάπτυξη κλιμακούμενου σημασιολογικού mashup υιοθετώντας διάφορες 

παραλλαγές μιας 3-επιπέδων αρχιτεκτονικής. Κατά τη φάση ανάπτυξης της 

εφαρμογής, ελέχθησαν και αξιολογήθηκαν δύο εναλλακτικές εκδοχές ειδικότερα ως 

προς τους μηχανισμούς συλλογισμού και την αποθήκευση/διαχείριση των 

οντολογικών δεδομένων. Αποδείχθηκε ότι η πολυπλοκότητα και η περιορισμένη 

κλιμάκωση των τεχνικών συλλογιστικής δεν αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη 

αποδοτικών σημασιολογικών εφαρμογών. [C3, C4] 

[5] Ορισμός ενός οντολογικού μοντέλου για την περιγραφή βιβλίων από την 

οπτική του ηλεκτρονικού εμπορίου.  αφού από τις κύριες έννοιες του είναι τα 

Offer (προσφορές για τα βιβλία από τα on-line “βιβλιοπωλεία”, Half eBay και 

Amazon). Το οντολογικό μοντέλο αυτό έχει προεκτάσεις και συμβατότητα με 

διάφορα βιβλιογραφικά πρότυπα, όπως το FRBR και το BIBFRAME. [J3] 

[6] Ανάπτυξη σημασιολογικού mashup στην υποδομή ενός Web CMS.  

Συγκεκριμένα, η υποδομή του Web CMS Drupal επεκτείνεται με την προσθήκη ενός 

μηχανισμού συμπερασμού για την υποστήριξη του σημασιολογικού mashup. 

Αποδεικνύεται ότι αυτή η προσέγγιση ανάπτυξης όχι μόνο δεν υποβαθμίζει την 

αποδοτική διαχείριση οντολογιών και την εκφραστικότητα της συλλογιστικής, αλλά 

είναι προς όφελός τους. [C5, C6, J3] 

[7] Επέκταση της σημασιολογικής εφαρμογής ώστε να καθίσταται εφικτή η διάθεση 

των σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων της με τη μορφή 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, και άρα να διατίθενται προς χρήση στο LOD 

νέφος. Επιπλέον, το προτεινόμενο σημασιολογικό mashup αναβαθμίζεται και 

μπορεί να λειτουργήσει και ως RESTful διαδικτυακή υπηρεσία. [C6, J3]     

[8] Ορισμός οντολογικού μοντέλου για την ασφάλιση ατυχημάτων και 

ιδιοκτησίας (Property and Casualty – P&C). Η οντολογία P&C βασίζεται στο 

μοντέλο δεδομένων (EDM) για την ασφάλιση ατυχημάτων και ιδιοκτησίας (Property 

and Casualty – P&C) που καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης δεδομένων της 

ασφαλιστικής κοινότητας για ζητήματα ιδιοκτησίας και ατυχημάτων και έχει 

προταθεί από την OMG (Object Management Group). [C7] 

[9] Σχεδιασμός και ανάπτυξη οντολογικής υποδομής για την τεκμηρίωση της 

συνεισφοράς των σημασιολογικών τεχνολογιών στην ενίσχυση της Αξίας και 

τη διαχείριση της Ποικιλομορφίας των Μεγάλων Δεδομένων. [C8, J4] 
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1.4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το υπόλοιπο της διατριβής οργανώνεται ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας που είχε ο Ιστός από τις 

αρχές του μέχρι και σήμερα, αλλά και μία σύντομη αναφορά στο μέλλον του Ιστού. 

Ξεκινώντας από τα πρώιμα στάδια του Ιστού, το Web 1.x, αναφερόμαστε στο αρχικό όραμα 

για τον Ιστό και τις πρώτες εφαρμογές του. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά, 

οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές του Web 2.0, υπογραμμίζοντας το σαφή προσανατολισμό 

του προς το χρήστη και το μεγάλο αντίκτυπο στο ευρύ κοινό. Όσον αφορά το Web 3.0, τη 

σύγχρονη γενιά του Ιστού, παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική του και τις διάφορες 

εφαρμογές του οι οποίες επικεντρώνονται στην ενοποίηση της πληθώρας των δεδομένων 

που διακινούνται πλέον στον Ιστό. Τέλος, σκιαγραφείται αδρά το μέλλον του Ιστού, το Web 

4.0.  

To Κεφάλαιο 3 αποτελεί τη τεκμηρίωση της συστηματικής μελέτης που εκπονήθηκε για 

τις ανάγκες της διατριβής με στόχο την ανάλυση των χαρακτηριστικών και τη πρόοδο 

ανάπτυξης των σημασιολογικών mashups. Επισημαίνονται τα μειονεκτήματα και οι 

περιορισμοί των συμβατικών mashups και πως αυτά επιλύονται με την προσθήκη 

σημασιολογικών τεχνολογιών. Εισάγεται ένας γενικός ορισμός των σημασιολογικών 

mashups που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές τους. Επιπλέον, 

γίνεται μία προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής των τεχνικών, των μεθόδων και των 

εργαλείων που έχουν προταθεί για την ανάπτυξη σημασιολογικών mashups. Η επισκόπηση 

του θεωρητικού και τεχνολογικού υπόβαθρου αυτού του είδους των mashups, 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων περιπτώσεων χρήσης από το τομέα του 

τουρισμού. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε το σημασιολογικό mashup, Books@HPCLab, που 

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής και αποτέλεσε τη βάση για την 

έρευνά μας. Αρχικά, επισημαίνεται η χρησιμότητα και τα οφέλη της εξατομίκευσης στα 

πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού. Έπειτα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα θεμελιώδη 

τμήματα της 3-tier αρχιτεκτονικής που προσαρμόσαμε για τις ανάγκες της έρευνας μας. 

Επιπλέον, περιγράφονται η διαδικασία ανάπτυξης της υποκείμενης οντολογίας BookShop 

και οι σημασιολογικοί κανόνες εξατομίκευσης. Η συνολική διαδικασία συλλογής 

δεδομένων από τα Web APIs περιγράφεται ενδελεχώς. Mερικά ενδεικτικά σενάρια χρήσης 

της εφαρμογής παρουσιάζονται προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργικότητας της. Οι δύο 

τελευταίες ενότητες επικεντρώνονται περισσότερο στη περιγραφή του πλαισίου αξιολόγησης 

του σημασιολογικού mashup και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 

τα αντίστοιχα πειράματα. Το κεφάλαιο καταλήγει σε μία συγκριτική μελέτη διαφορών 

τεχνικών συλλογιστικής και συστημάτων αποθήκευσης/διαχείρισης οντολογικών 

δεδομένων  

Το Κεφάλαιο 5 ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά και τα 

πλεονεκτήματα των υπαρχόντων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου και πως αυτά 

μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη σημασιολογικών 

εφαρμογών. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε σε κάποιες μεθόδους και εργαλεία μερικής 
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εμπλούτισης των παραπάνω συστημάτων με σημασιολογικά γνωρίσματα, και στις πρώτες 

προσπάθειες ανάπτυξης Σημασιολογικών Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου. Επίσης 

επισημαίνονται όλα τα σχεδιαστικά κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

την υλοποίηση τέτοιων Σημασιολογικών Συστημάτων. Στη τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 

αυτού, αναλύουμε διεξοδικά τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την επέκταση του 

Drupal CMS με στόχο την ενσωμάτωση του σημασιολογικού μας mashup σε αυτό καθώς 

και το τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων που ανέκυψαν σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. Ο 

επανασχεδιασμός της οντολογίας BookShop αποτελεί μέρος του παρόντος κεφαλαίου. 

Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της βελτιωμένης έκδοσης της 

εφαρμογής μας.   

Το Κεφάλαιο 6 επικεντρώνεται στην έννοια των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και της 

συμβολής τους στην ολοκλήρωση του οράματος του Σημασιολογικού Ιστού. Στο πρώτο 

τμήμα του κεφαλαίου αυτού γίνεται μία εκτενής αναφορά στις βασικές αρχές που διέπουν 

τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, στο κύκλο ζωής αυτού του είδους δεδομένων καθώς και στους 

τρόπος δημιουργίας, διασύνδεσης και δημοσίευσης τους. Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 

εστιάζει στην επέκταση της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής Books@HPCLab, που 

παρουσιάστηκε στο Κεφαλαίου 5, με στόχο τη διασύνδεση των δεδομένων της εφαρμογής 

με δεδομένα από εξωτερικές πηγές. Περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία μετατροπής 

της εφαρμογής σε μια διαδικτυακή υπηρεσία Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Τέλος, 

επισημαίνουμε τη συσχέτιση της οντολογίας BookShop με βιβλιογραφικά πρότυπα και πως 

συνολικά η εφαρμογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε υπηρεσίες μάθησης.  

Στο Κεφάλαιο 7, συνοψίζεται η έρευνα μας για τα οφέλη των σημασιολογικών τεχνολογιών 

στο πεδίο των Μεγάλων Δεδομένων, παρουσιάζοντας ένα πραγματικό σενάριο χρήσης στον 

τομέα της Ασφάλισης. Αρχικά, παρατίθενται συνοπτικά τα 6 Vs – χαρακτηριστικά – των 

Μεγάλων Δεδομένων και τα βασικά τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια, 

επισημαίνονται οι προεκτάσεις των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στην επίλυση των 

προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή των Μεγάλων Δεδομένων και τα 

συστήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά την θεωρητική ανάλυση, το κεφάλαιο 

εμβαθύνει στο σενάριο μελέτης, παρουσιάζοντας την προτεινόμενη υποδομή. 

Περιγράφονται οι έννοιες και οι ορισμοί του μοντέλου P&C (Property & Casualty) και η 

διαδικασία μετατροπής του μοντέλου σε ένα οντολογικό σχήμα (Οντολογία P&C). Επίσης, 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία που υιοθετήσαμε για την πρόσβαση και διαχείριση των 

δεδομένων από μια ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και η συνολική αρχιτεκτονική της 

προτεινόμενης υποδομής. Το κεφάλαιο καταλήγει στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από την εκτέλεση διεργασιών αναζήτησης στα πραγματικά δεδομένα ασφάλισης 

και της δυνατότητας εξαγωγής συμπερασμάτων γνώσης. 

Τέλος, το κείμενο της διατριβής ολοκληρώνεται στο Κεφάλαιο 8, όπου συνοψίζονται τα  

συμπεράσματα με έμφαση στη συνεισφορά της διδακτορικής έρευνας. Παράλληλα,  

καταγράφονται κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις του ερευνητικού έργου. 
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Κεφάλαιο 2 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τρόποι επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες έχουν αλλάξει και περισσότεροι 

άνθρωποι στηρίζονται στον Ιστό ως κύρια πηγή πληροφόρησης. Eταιρείες κολοσσοί όπως η 

Google, η Youtube, η Yahoo, η Facebook, το Twitter, και άλλες, ανέπτυξαν τεχνολογικές 

καινοτομίες οι οποίες συνετέλεσαν σημαντικά στην εξέλιξη του τρόπου δημοσίευσης και  

χειρισμού των πληροφοριών. Στις μέρες μας, ο Ιστός αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών 

για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, επηρεάζοντας την κοινωνική ζωή, την 

οικονομία, τα νέα, την πολιτική, και πολλές άλλες πτυχές της ζωής τους. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από διαφορετικές τοποθεσίες όπως ιστότοποι, ιστολόγια, 

ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, κοινωνικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων και πολλά άλλα. Ο Tim 

Berners-Lee είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε την έννοια του Ιστού ως μια τεράστια 

πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφορίας έχοντας σαν κεντρική ιδέα τη διασύνδεση εγγράφων 

μέσω του Διαδικτύου [Berners Lee et al., 2010]. Βασικά, η αρχική ιδέα ήταν τα έγγραφα 

να συνδέονται μέσω του Διαδικτύου. Τώρα, με την εξέλιξη των τεχνολογιών, όχι μόνο 

μπορούμε να συνδέσουμε έγγραφα, αλλά μπορούμε επίσης και να τα κατανοήσουμε. 

 Τα έγγραφα, γενικά, ομαδοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες [Barforush & 

Rahnama, 2012]. Τα δομημένα έγγραφα αποτελούν τον πρώτο τύπο όπου η διαμόρφωση 

του εγγράφου και τα εσωτερικά δεδομένα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο που για κάθε 

τμήμα πληροφορίας είναι σαφώς γνωστό πώς αυτό ταιριάζει με τα άλλα δεδομένα. Αυτό 

οδηγεί στην ανάκτηση πιο σχετικών δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων ή τα υπολογιστικά 

φύλλα αποτελούν παραδείγματα δομημένων εγγράφων. Ο δεύτερος τύπος εγγράφων είναι 

τα ημιδομημένα έγγραφα. Σε αυτόν τον τύπο εγγράφου, τα δεδομένα είναι δομημένα 

τουλάχιστον εν μέρει, αλλά η υποκείμενη δομή και η σημασιολογία δεν είναι ρητά 

ορισμένη. Παρόλα αυτά, με κατάλληλο χειρισμό αυτών των εγγράφων μπορούμε να 

παράγουμε σχετικά πλούσια σημασιολογική πληροφορία, δεδομένου ότι η σημασιολογία 

ενσωματώνεται στα δεδομένα και στη δομή τους. Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων είναι τα 

έγγραφα HTML, WordNet και XML. Ο τελευταίος τύπος εγγράφων είναι τα μη δομημένα 

έγγραφα όπου καμία προκαθορισμένη δομή αναπαράστασης δεν ακολουθείται και η γνώση 

είναι διαθέσιμη μόνο στα δεδομένα και όχι στη δομή των εγγράφων. Παραδείγματα είναι τα 

τυπικά αρχεία κειμένου.  

Στην πρώτη (Web 1.χ) και δεύτερη (Web 2.0) γενιά, ο Ιστός ήταν περιορισμένος από τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες εκείνης της στιγμής. Σχεδόν, το σύνολο των πληροφοριών δεν ήταν 

κατανοητές από μηχανές. Εντούτοις, αυτό ήταν αρκετό για να παραχθούν πολλά δεδομένα 

σε ποικίλες δομές και μορφές. Ο Peter Norvig, διευθυντής έρευνας της Google, ανέφερε ότι 

"δεν έχουμε καλύτερους αλγορίθμους, έχουμε μόνο περισσότερα στοιχεία"[ McAfee & 

Brynjolfsson, 2012]. Αυτό κάνει το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού [Berners-Lee et al., 
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2001] (Web 3.0) μια επείγουσα, επιτακτική ανάγκη. Ο Σημασιολογικός Ιστός ή το Web 3.0 

επιτρέπει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται σημασιολογικά τα διαθέσιμα δεδομένα, 

αναδεικνύοντας έτσι ευφυείς εφαρμογές. Επίσης, οι έννοιες και οι τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού αποτελούν το θεμέλιο για την επόμενη γενιά του Ιστού, το Web 4.0. 

 

Εικόνα 2.1.  Η εξέλιξη του Ιστού 

Στο παρόν Κεφάλαιο, μελετάμε την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού από το Web 1.0 έως 

το Web 4.0 [Aghaei et al., 2012]. Επισημαίνουμε τα είδη εγγράφων, τα χαρακτηριστικά και 

τις εφαρμογές τους, αλλά και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της 

μετάβασης από το Web 1.0 στο Web 3.0. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο μέλλον 

του Web, το Web 4.0. 

2.1. ΠΡΙΝ ΤΟ WEB 2.0 

2.1.1. Web 0.5 - Το όραμα του Tim Berners-Lee 
Ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του '80 και τις αρχές της δεκαετίας του '90, ο Tim 

Berners-Lee άνοιξε το δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαίνοντες εφευρέσεις 

της ανθρωπότητας - τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW ή, εν συντομία, τον Ιστό), που οφείλει το 

όνομά του στο πρώτο ομώνυμο πρόγραμμα περιήγησης του Berners-Lee, World Wide Web. 

Το όραμά του περιελάμβανε ένα ελεύθερο Web, όπου μηχανήματα όλων των τύπων είναι 

συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο και υπάρχει ένας καθολικός χώρος πληροφοριών όπου όλα 

βασίζονται στο υπερκείμενο. Σύμφωνα με τον Tim Berners-Lee, ο Ιστός θα πρέπει να γίνει 

το κεντρικό μέσο όπου οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα συνδέονται μεταξύ τους και τα 

δεδομένα θα είναι πάντοτε ενημερωμένα [Berners-Lee, 2000]. Σε αυτή την εποχή, 
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αναπτύχθηκαν η τεχνική υποδομή με τις θεμελιώδεις τεχνολογίες της, όπως HTML, URI, 

HTTP, Web διακομιστής και η έννοια της διασύνδεσης ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της αρχικής φάσης, ο Ιστός υπήρξε νικητής έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως ο 

Gopher [Weber & Rech, 2009]. 

Ορισμός 1 Οι υπηρεσίες Web 0.5 διανέμονται και προωθούν περιεχόμενο σε ιστοσελίδες 

χρησιμοποιώντας μη τυποποιημένες τεχνολογίες, πρωτόκολλα και εργαλεία. 

Παραδείγματα είναι τα συστήματα όπως το Gopher, το FTP ή το Usenet. 

2.1.2. Web 1.0 - Ανάπτυξη του Ιστού: Οι πρώτοι κύριοι ιστοχώροι 
Το Web 1.0 (1990-2000) ήταν η φάση κατά την οποία ο Ιστός υιοθετήθηκε από το ευρύ 

κοινό, αποτελώντας έναν χώρο πληροφόρησης, σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Παράλληλα ξεκίνησε η 

τυποποίηση των υποκείμενων τεχνολογιών. Αυτό το στάδιο του Ιστού είναι το Web των 

εγγράφων (Web of documents). Βασικά πρωτόκολλα Web, όπως HTML, HTTP, και URI 

εδραιώθηκαν και παράλληλα άρχισαν να διερευνώνται άλλα, προηγμένα πρωτόκολλα και 

τεχνολογίες για την ανάπτυξη του δυναμικού (dynamic) Web. Ωστόσο, σε αυτή την αρχική 

φάση θεμελίωσης, ο Ιστός ήταν ένα μονόδρομο μέσο δημοσίευσης (one-directional Web ή 

read-only Web), αφού οι χρήστες του μπορούσαν να παρακολουθούν το περιεχόμενο που 

δημοσιεύεται, δίχως όμως να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτό ή να διαμοιράσουν 

νέο υλικό στους διαδικτυακούς τόπους [Weber & Rech, 2009]. 

Ορισμός 2 Οι υπηρεσίες Web 1.0 είναι υπηρεσίες προβολής περιεχομένου βασισμένες σε 

τεχνολογίες που υποστηρίζουν στατικές ιστοσελίδες (κυρίως σελίδες HTML που 

έχουν κωδικοποιηθεί), με περιορισμένο βαθμό αλληλεπίδρασης, και 

χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση πληροφοριών. Ανάμεσα στα τυπικά 

παραδείγματα αυτής της φάσης, ήταν απλές αρχικές σελίδες ή υπηρεσίες 

καταλόγου, όπως το Altavista, το Yahoo ή το Netscape, καθώς επίσης και βασικά 

υποστηρικτικά εργαλεία, όπως εργαλεία ανάπτυξης ιστού (π.χ., επεξεργαστές 

HTML) και βασικές μηχανές αναζήτησης, όπως το AliWeb. 

2.1.3. Web 1.5 - Το Web των Εμπειρογνωμόνων 
Για πολλούς, η εμφάνιση του Web 1.5 χρονικά οριοθετείται στις αρχές του 1996, όπου 

σημειώνεται μία δραματική αύξηση στους χρήστες που κερδίζουν πρόσβαση στον Ιστό. Ο 

Ιστός ως πλατφόρμα γνώρισε αυξημένη εμπορευματοποίηση, όταν μεγάλες (πια) εταιρείες 

του διαδικτυακού χώρου όπως το eBay, η Amazon ή η Microsoft (με το πρόγραμμα 

περιήγησης Internet Explorer), εμφανίστηκαν. Η φάση αυτή έφερε σημαντικές, 

τεχνολογικές επαναστάσεις, όπου η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων 

διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems) οδήγησε στη δημιουργία 

ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο. Σε αντίθεση με το Web 1.0, οι προγραμματιστές 

Ιστού σε αυτή τη φάση χρειάζονταν περισσότερες δεξιότητες για τη δημιουργία 

επιχειρηματικών ιστοσελίδων - όχι μόνο HTML, αλλά και client-side scripting (π.χ., 

JavaScript ή Java Applets) και το server-side programming από την πλευρά του 

διακομιστή (δηλ. Common Gateway Interface (CGI)) [Weber & Rech, 2009]. 
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Ορισμός 3 Οι υπηρεσίες Web 1.5 είναι υπηρεσίες προβολής περιεχομένου με γνώμονα το 

εμπόριο που βασίζονται σε τεχνολογίες υποστήριξης δυναμικών σελίδων (π.χ. 

DHTML) και φόρμες αλληλεπίδρασης. Συχνά, έχουν κλειστά APIs και 

αναγνωριστικά για την παρουσίαση περιεχομένου που δημιουργήθηκε από την 

εταιρεία. Τυπικά παραδείγματα είναι η Google, η Amazon ή το eBay, καθώς και 

βασικά υποστηρικτικά εργαλεία, όπως τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ή 

τα WYSIWYG εργαλεία ανάπτυξης. 

2.2. WEB 2.0 – Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Η χρηματιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών 

(dotcom) το φθινόπωρο του 2001 αποτέλεσε σημείο καμπής για το Web. Ο διαχωρισμός 

και η μελέτη των εταιρειών που “συνετρίβησαν” σε σχέση με αυτές που “επέζησαν” και τα 

κοινά στοιχεία των τελευταίων οδήγησαν στην ιδέα του Web 2.0. Πιο συγκεκριμένα, η ιδέα 

του Web 2.0 γεννήθηκε σε μία σύσκεψη μεταξύ των πρωτοπόρων του Web, Dale Dougherty 

και Tim O’Reilly. Ο τελευταίος ορίζει στην σελίδα του τον όρο ως ακολούθως [O‘Reilly, 

2006]:  
 

Το Web 2.0 είναι η επιχειρηματική επανάσταση στη βιομηχανία των υπολογιστών που 
συντελείται από την μετακίνηση στο διαδίκτυο ως πλατφόρμα, και μία προσπάθεια για 
κατανόηση των όρων της επιτυχίας αυτής της νέας πλατφόρμας. Ο βασικότερος ανάμεσα 
στους όρους είναι ο εξής, η ενεργή συμμετοχή. 

 

Αναμφίβολα, το Web 2.0 αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογικές προόδους 

που έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, υπάρχει 

μεγάλη σύγχυση σχετικά με τη φύση αυτής της νέας τεχνολογίας και οι απόψεις διίστανται 

όσον αφορά τον ακριβή ορισμό της.  

Μία από τις κυρίαρχες τάσεις υποστηρίζει ότι το Web 2.0 δεν είναι διαφορετικό από το 

Web 1.0, αλλά είναι η αναθεώρηση των πραγμάτων σε μία καθαρά τεχνολογική βάση, όπως 

είπε ο “πατέρας” του WWW, Tim Berners Lee, ο οποίος υποστηρίζει σε συνέντευξη του ότι: 
 

Το Web 2.0 δεν είναι κάτι νέο και πως ήταν πάντα ένας τρόπος για τους ανθρώπους να 
συνδέονται μεταξύ τους και ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο ή επαναστατικό, αφού στηρίζεται 
στην τεχνολογία του Web 1.0. 

 

Ο κριτικός Internet, Paul Graham, τονίζει επίσης ότι [Graham, 2005]: 

Η προοπτική του Web 2.0 αναφέρεται στον καλύτερο τρόπο χρήσης του Web, μέσω 
πραγματικής σύνδεσης μεταξύ των χρηστών και υψηλότερων επίπεδων αλληλεπίδρασης, 
και όχι στην τεχνολογική εξέλιξη του διαδικτύου. 

 

Την άποψη ότι δεν υφίσταται η έννοια του Web 2.0 ενισχύουν ακόμη περισσότερο 

κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο όρος ήταν εργαλείο του μάρκετινγκ. Ο Russell Shaw 

γράφει ότι [Shaw, 2005]: 
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Ο όρος του Web 2.0 δεν ήταν παρά ένα slogan του μάρκετινγκ, ο οποίος είναι πολύ ευρύς, 
και τα επιμέρους στοιχεία του Web 2.0, που όντως υπάρχουν, δεν μπορούν να 
ομαδοποιηθούν μέσα σε έναν όρο. 

 

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Jay Fienberg, ο οποίος γράφει ότι [Fienberg, 2005]: 
 

Πρόκειται για ένα “κόλπο” του μάρκετινγκ, αφού πολλές επιχειρήσεις είχαν υιοθετήσει τον 
όρο ώστε να θεωρηθούν καινοτόμες. 

 

Κατ’ουσίαν, αυτή η γενιά του Ιστού σηματοδοτεί το νέο στάδιο εξέλιξης του Ιστού και 

προδιαγράφει τη μετατόπιση από το μονόδρομο Ιστό (one-directional Web ή read-only 

Web) σε έναν πιο αμφίδρομο Ιστό, με ταυτόχρονη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής 

περιεχομένου [Murugesan, 2007]. Στο πνεύμα του Web 2.0, οι διαδικτυακές εφαρμογές 

αξιοποιούν στο έπακρο τα εγγενή πλεονεκτήματα του Διαδικτύου ως πλατφόρμα, 

βελτιώνονται σημαντικά καθώς περισσότεροι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν; επιτρέπουν και 

ενισχύουν τη συνεργασία; προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες χρηστών μέσω desktop-like 

διεπαφές; και συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε νέες υπηρεσίες. Όλα τα 

παραπάνω δημιούργησαν νέες δυνατότητες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους φορείς 

εκμετάλλευσης ιστoτόπων [Weber & Rech, 2009]. 

Ορισμός 4 Οι υπηρεσίες Web 2.0 είναι προσανατολισμένες στον χρήστη, στη κοινή χρήση 

περιεχομένου (μεταφόρτωση, επεξεργασία και λήψη), στην κοινωνική δικτύωση 

(προσωπικά δεδομένα) ή στις στατικές υπηρεσίες mashup. Επιπλέον, οι υπηρεσίες 

μπορούν να υποστηρίζουν ένα ανοιχτό API με κλειστά δεδομένα και κλειστό 

αναγνωριστικό για να χρησιμοποιηθεί το Web ως κατανεμημένο σύστημα 

αρχείων (περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης) ή σύστημα συνεργασίας. Τυπικά 

παραδείγματα είναι το YouTube, το Flickr, το Digg, το Del.icio.us, το LinkedIn, ή 

MySpace, καθώς και βασικά υποστηρικτικά εργαλεία, όπως το Wikis ή τα 

ιστολόγια. 

2.2.1. Χαρακτηριστικά του Web 2.0 
Στο Web 2.0, ο χρήστης εναλλάσσει συνεχώς και αδιαλείπτως, τους ρόλους του 

“δημιουργού” και του “καταναλωτή” περιεχομένου, με αποτέλεσμα τη παραγωγή ενός 

πλουσιότερου, πιο σύγχρονου και δυναμικότερου διαδικτυακού περιεχομένου διαφόρων 

μορφών, όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο κτλ. Έννοιες όπως διαδραστικότητα, δυναμικό 

περιεχόμενο, συνεργασία, συνεισφορά, κοινότητα, και social computing προωθούνται και 

πρωταγωνιστούν στη τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση του Web 2.0. Η κυρίαρχη 

τάση είναι να χρησιμοποιείται ως το μέσο (πλατφόρμα) πάνω στο οποίο θα τρέχουν 

εφαρμογές και υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες μέχρι τώρα έτρεχαν τοπικά στους Η/Υ. 

Το Web 2.0 είναι επίσης γνωστό και ως “Web read-write” ή “bi-directional Web”. 

Οι πιο ειδικοί μιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος βασίζεται 

στη διάδραση του χρήστη. Επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της 

σελίδας όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενό της. Στη συνέχεια, διατυπώνονται 

επιγραμματικά κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του Web 2.0 [Καλτσογιάννης, 2007]: 

 Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, αποτελούν μια 

παγκόσμια πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών και δεδομένων, τα οποία 



18 
 

προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες και στις περισσότερες περιπτώσεις 

διακινούνται ελεύθερα. 

 Αρκεί ένας browser, ώστε να χρησιμοποιείται σαν interface με αυτή την πλατφόρμα, η 

οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, PDA2, κινητό τηλέφωνο) 

και λειτουργικού συστήματος. Μόνη προϋπόθεση, η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

 Λογισμικό, περιεχόμενο και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (open source)  

 Χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχνολογίας σε ότι αφορά τα πρωτόκολλα, τις γλώσσες 

προγραμματισμού, τα interfaces, ενώ διαπιστώνεται και μια τάση για απλότητα στον 

προγραμματιστικό σχεδιασμό τους.  

 Πλούσια και διαδραστικά interfaces χρηστών (Rich Internet Applications-RIA), 

δυναμικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν μόνο όποιο περιεχόμενό τους 

αλλάζει (τεχνολογία Ajax). 

 Συνεχής και άμεση ανανέωση των δεδομένων και του λογισμικού 

 Προώθηση του δημοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου, με τους χρήστες να έχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδομένων, υπηρεσιών και προτύπων. 

 Δυνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχομένου από το χρήστη με σημασιακές έννοιες 

για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας. 

 Δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών, άμεση 

συγκέντρωση και εκμετάλλευση της γνώσης των χρηστών για διάφορα ζητήματα. 

 Αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα την επίδρασή του στη υιοθέτηση κατευθύνσεων και λήψη αποφάσεων. 

2.2.2. Τεχνολογίες του Web 2.0 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά ένα μέρος των σημαντικότερων 

τεχνολογιών του Web 2.0, που έχουν παγιωθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα αποτελούν 

ειδοποιό διαφορά του τρόπου παρουσίασης και λειτουργίας των ιστοσελίδων σε σχέση με 

το Web 1.0 [Καλτσογιάννης, 2007].    

 Πλούσια και διαδραστικά interfaces χρηστών (Rich Internet Applications-RIA) που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία Flash, Javascript, κλπ και την Ajax, που αντιπροσωπεύει 

την τάση του Web 2.0 για όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση του δικτύου. Αντί να 

φορτώνεται ολόκληρη η σελίδα, ανανεώνονται μόνον τα δεδομένα που αλλάζουν όσο ο 

χρήστης βρίσκεται ή επανέρχεται σε αυτή [Rubin et al., 1997]. 

 Χρήση CSS (Cascading Style Sheets) για να διαχωρίζονται τα δεδομένα καθαρής 

πληροφορίας από τα δεδομένα μορφοποίησης σε μια ιστοσελίδα. Αυτό, πέρα από την 

οικονομία στο εύρος ζώνης του δικτύου, προσφέρει και ευελιξία στον τρόπο παρουσίασης 

των δεδομένων, αφού ο χρήστης βλέπει τα δεδομένα ανάλογα με το CSS που ο ίδιος έχει 

(π.χ. τα ίδια δεδομένα ανάλογα με το CSS μπορούν να παρουσιαστούν σε οθόνη 

υπολογιστή, κατευθείαν σε εκτυπωτή, σε μορφή ανάγνωσης για τυφλούς ή και να 

μετατραπούν σε φωνή με χρήση κατάλληλου λογισμικού) 

 Χρήση σημασιακών δεδομένων και microformats για να περιγράφεται η σημασία των 

δεδομένων που περιέχουν οι ιστοσελίδες. Έτσι, αυτά κατηγοριοποιούνται και η 

αναζήτησή τους γίνεται ευκολότερη και πιο αποδοτική. 
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 Χρήση RSS feeds ή και Atom (παραπλήσια τεχνολογία) 

 Χρήση ανοικτού λογισμικού (π.χ. Linux σαν λειτουργικό σύστημα, Apache σαν Web 

server, MySQL σαν βάση δεδομένων και PHP, Pearl, Python, σαν γλώσσες 

προγραμματισμού). 

 “Ελαφρά” πρωτόκολλα δικτύου REST και SOAP που χρησιμοποιούν απλές ΗΤΤΡ 

εντολές (get, post, put, κλπ) για ανάκτηση δεδομένων από τους servers [Cormode & 

Krishnamurthy, 2008]. 

 Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture) που επιτρέπουν το διαμοιρασμό 

και την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών-εφαρμογών από διαφορετικά προγράμματα 

λογισμικού και SaaS (Software as a Service) όπου οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες 

σε κεντρικό server στο δίκτυο και οι χρήστες τις χρησιμοποιούν μέσω browser 

ανεξαρτήτως Η/Υ, τόπου, και χρονικής στιγμής [Bhatti et al., 2004]. 

2.2.3. Εφαρμογές του Web 2.0 
Ο επαναπροσδιορισμός των τεχνολογιών του Web 1.0 καθώς και η υιοθέτηση της 

συμμετοχικότητας και της συνεργατικότητας ανέδειξαν υπηρεσίες και εφαρμογές στο Web 

2.0 οι οποίες έτυχαν ευρείας και ένθερμης αποδοχής από την κοινότητα των χρηστών. Οι 

κυριότερες από αυτές  παρουσιάζονται περιληπτικά στη συνέχεια [Καλτσογιάννης, 2007].     

1. Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems) αποτελούν 

αναμφισβήτητα τη κύρια εφαρμογή του Web 2.0, μιας και αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη και άλλων, όπως επισημαίνεται και παρακάτω. Η κεντρική ιδέα των CMS 

είναι ο διαχωρισμός των τριών συστατικών μιας ιστοσελίδας-διαδικτυακής εφαρμογής, 

i)της σχεδίασης, ii)της δομής και iii)του περιεχομένου, καθώς και η ανεξάρτητη 

διαχείριση και τροποποίηση αυτών. Η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας (layout design) 

μπορεί να αλλάξει τελείως για μια νέα διεπαφή χρήστη δίχως να απαιτούνται μεταβολές 

στη δομή ή στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς δίχως 

παρεμβάσεις στο σχεδιασμό ή στη δομή της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει για την δομή η 

οποία μπορεί να ρυθμιστεί για κάποια επιπρόσθετη λειτουργικότητα. Η αποσύνδεση 

της εξάρτησης μεταξύ των τριών αυτών συστατικών επιτρέπει μεγάλη αυτονομία, ευελιξία 

και εξατομίκευση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και ενός ευρύτερου συνόλου 

διαδικτυακών εφαρμογών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και η απλότητα 

χρήσης των συστημάτων αυτών τα καθιστούν αναπόσπαστο εργαλείο στην ανάπτυξη Web 

2.0 εφαρμογών.  Στο Κεφάλαιο 5, τα συστήματα αυτά θα περιγραφούν ενδελεχώς. 

2. Ο συνδυασμός και η χρήση δεδομένων και εφαρμογών από διαφορετικές ιστοσελίδες σε 

μία νέα, έχει γίνει γνωστός με τον όρο mashup. Τέτοιες εφαρμογές υλοποιούνται κατά 

κύριο λόγο μέσω ανοιχτών interfaces προγραμματισμού εφαρμογών (open APIs’– 

Application Programming Interfaces) και συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, σε ιστοσελίδες ενοικίασης ακινήτων, 

με την ενσωμάτωση χαρτών από άλλη υπηρεσία (π.χ. Google maps) παρουσιάζεται 

ακριβώς που βρίσκονται τα ακίνητα και έτσι παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση. 

Παρακάτω, θα γίνει εκτενή αναφορά στο συγκεκριμένο είδος εφαρμογής, δεδομένου ότι 

αποτελεί μία από τις κύριες συνιστώσες της παρούσας διδακτορικής διατριβής όπως 

έχει επισημανθεί και παραπάνω.  
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3. Τα ιστολογία (blogs) είναι σε γενικές γραμμές ιστοσελίδες που συντηρούνται από ένα 

άτομο το οποίο μοιράζεται σκέψεις, απόψεις, πληροφορίες, προσωπικές καταχωρήσεις 

(posts), συνδέσεις σε άλλες διευθύνσεις, φωτογραφίες, κλπ. Οι καταχωρήσεις είναι 

ταξινομημένες με χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη να εμφανίζεται πρώτη. 

Συνήθως, ξεκινούν με μία άποψη ή σχόλιο του δημιουργού τους για ένα θέμα (π.χ. 

πολιτική, επιστήμη, κοινωνικά, καθημερινότητα). Κατά κανόνα, άλλοι άνθρωποι 

μπορούν να σχολιάσουν επί του αρχικού θέματος, ανοίγοντας έτσι ένα δημόσιο 

διαδικτυακό διάλογο με πιθανούς αποδέκτες όλους τους χρήστες. Λόγω αυτής της 

δημοτικότητας, της αίσθησης κοινωνικοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της 

επίδρασης που έχουν ακόμη και εκτός διαδικτύου, χαρακτηρίζονται από πολλούς σαν 

ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. 

4. Τα wikis είναι ιστοσελίδες, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμορφώσει ο ίδιος 

ο χρήστης με απλό τρόπο, σε αντίθεση με τις κοινές ιστοσελίδες τις οποίες μπορεί να 

τροποποιήσει μόνο ο ιδιοκτήτης–διαχειριστής. Κάθε φορά που ο χρήστης τροποποιεί 

κάτι στη σελίδα, η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, ακόμη 

και να επαναφερθεί. Τα wikis είναι αρκετά διαδεδομένα σαν μέσο συλλογικής εργασίας 

πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Ακόμη και μέσα σε εταιρείες, οργανισμούς, υπηρεσίες, 

κλπ., η χρήση τους σαν σελίδες αναφοράς της προόδου των εργασιών, διευκολύνει τους 

εργαζόμενους στο να ενημερώνονται για ότι συμβαίνει στην επιχείρηση. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα wiki είναι η Wikipedia, που αποτελεί μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 

στην οποία υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια άρθρα με ορισμούς και πληροφορίες 

σε διάφορες γλώσσες. Η σύνταξή της γίνεται από τους χρήστες, αφού οποιοσδήποτε 

μπορεί να γράψει ένα καινούργιο άρθρο ή να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη 

υπάρχουν. Η δημοτικότητά της αυξάνει διαρκώς και βάσει της επισκεψιμότητας 

βρίσκεται μέσα στα 10 πιο δημοφιλή sites παγκοσμίως.  

5. Μια ακόμη τάση είναι η προσαρμογή των προγραμμάτων και υπηρεσιών στις 

προτιμήσεις των χρηστών και η βελτίωσή τους ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και 

τη συχνότητα που τα χρησιμοποιούν. Τέτοια παραδείγματα είναι τα προγράμματα 

διαμοίρασης αρχείων μεταξύ των χρηστών (π.χ. BitTorrent), αρχιτεκτονικής P2P (Peer 

to Peer networks), τα οποία γίνονται αποτελεσματικότερα όσο τα χρησιμοποιούν 

περισσότεροι χρήστες. Επιπλέον, ιστοσελίδες αξιολόγησης προϊόντων, υπηρεσιών 

(amazon.com, Tripadvisor.com, κλπ.) οφείλουν τη δημοτικότητά τους στο πλήθος των 

δημοσιευμένων απόψεων των χρηστών, ενώ προγράμματα anti spam (Cloudmark.com) 

βασίζονται και στη γνώμη των χρηστών για το τι είναι spam και τι όχι. 

6. Τα RSS (Real Simple Syndication) feeds, προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 

λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, τη στιγμή που δημοσιεύονται, 

χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται π.χ. στον 

browser του Η/Υ ή και σε κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, PDA, κλπ.). Με αυτό τον 

τρόπο η σχέση με το διαδίκτυο γίνεται αμεσότερη. 

7. Το tagging είναι η δυνατότητα χαρακτηρισμού με σημασιακές λέξεις (tags), 

ιστοσελίδων, φωτογραφιών, κειμένων και γενικά οποιουδήποτε διαδικτυακού 

περιεχομένου. Από αυτό έχει αναδειχτεί ο όρος social bookmarking. Οι προσωπικές 

προτιμήσεις και χαρακτηρισμοί των χρηστών για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει μπορούν 
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να ταξινομηθούν και να είναι διαθέσιμοι και στους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, πολύ 

δημοφιλής είναι η ιστοσελίδα Del.icio.us όπου οι χρήστες παρουσιάζουν και 

χαρακτηρίζουν με tags τις αγαπημένες τους ιστοσελίδες (bookmarks), αλλά και το Flickr 

όπου οι χρήστες μοιράζονται και χαρακτηρίζουν τις φωτογραφίες τους. Έτσι, από τη μία 

οι χρήστες οργανώνουν τα δεδομένα τους πολύ καλύτερα και από την άλλη 

κοινωνικοποιούνται, γνωρίζοντας και άλλα άτομα μέσα από τους κοινούς 

χαρακτηρισμούς για τις φωτογραφίες τους. 

8. Ιστοσελίδες οι οποίες μιμούνται τη λειτουργία ενός λειτουργικού συστήματος (π.χ. 

www.youos.com) και παρέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του. 

Άλλες, προσφέρουν χωρίς χρέωση, εναλλακτικά προγράμματα παραδοσιακών 

εμπορικών εφαρμογών π.χ. της σουίτας προγραμμάτων Office (Google Docs). 

9. Ιστοσελίδες που ο καθένας μπορεί να “ανεβάσει” ό,τι video, φωτογραφίες ή τραγούδια 

επιθυμεί (YouTube.com, myspace.com) και να κάνει γνωριμίες μέσα από αυτές. 

Διαδικτυακά “παιχνίδια” όπως το Second Life, που φέρνουν τα όρια της 

πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας πολύ κοντά, αφού ο χρήστης 

μπορεί να πραγματοποιήσει online πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής του 

ζωής. Ειδικότερα οι παραπάνω ιστοσελίδες αποτελούν από τα δημοφιλέστερα Web 2.0 

παραδείγματα με μεγάλη επίδραση στο χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. 

2.3. WEB 3.0 

Την τελευταία δεκαετία, το Web αρχίζει εκ νέου να μετασχηματίζεται και να μεταβαίνει 

στην επόμενη, τρίτη γενιά, το Web 3.0. Ο ορισμός  καθώς και το όνομα της νέας γενιάς του 

Web ποικίλλουν αρκετά [Farah, 2012] και εμφανίζουν παραλλαγές. Το Web 3.0 καθίσταται 

συνώνυμο με τον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), το Transcendent Web ή το Web of 

Things. 

Η δημοτικότητα των Web 2.0 εφαρμογών, οι οποίες προσέφεραν την εύκολη δημιουργία 

περιεχομένου, οδήγησαν στη μεγέθυνση και ποικιλομορφία του διαδικτυακού 

περιεχομένου, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση των πληροφοριών πιο κρίσιμη 

[Bergman, 2001]. Το Web γίνεται μια πλατφόρμα για συνδεδεμένα δεδομένα. Τα δεδομένα 

γίνονται όλο και πιο ανοιχτά στη διάθεση των καταναλωτών, και διασυνδέοντας τα δεδομένα 

που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, τα ίδια τα δεδομένα γίνονται πιο πολύτιμα [Tarrant 

et al., 2011]. Ο ιστός είναι “κατακλυσμένος” από exabytes δεδομένων, και οι υπολογιστές 

δεν μπορούν ακόμα να αυτοματοποιήσουν τη λειτουργία της συλλογής πληροφοριών, ή να 

εκτελέσουν περίπλοκες εργασίες με αυτά. Η ανάγκη για δόμηση και ολοκλήρωση των 

δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει το Web να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί 

στις νέες ανάγκες. 

Σύμφωνα με το Morris [Morris, 2011], η ενοποίηση των δεδομένων αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο του Web 3.0, και με την ενσωμάτωση μεταδεδομένων (δεδομένα που 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων) στις ιστοσελίδες, τα 

δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμες πληροφορίες, να αξιολογούνται, να είναι 

όχι μόνον αναγνώσιμα από τις μηχανές αλλά και κατανοητά, να αποθηκεύονται ή να 

διανέμονται από ευφυείς πράκτορες (ΕΠ). Οι ΕΠ είναι προγράμματα λογισμικού που έχουν 
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σχεδιαστεί για τη συλλογή πληροφόρησης με βάση την αλληλεπίδραση των χρηστών με το 

Web και την εκτέλεση καθηκόντων για λογαριασμό του χρήστη. Προκειμένου το όραμα 

αυτό να πραγματωθεί, η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων εκφραστικών γλωσσών, 

τεχνολογιών και μοντέλων αναπαράστασης δεδομένων είναι επιτακτική [Lu et al., 2002]. 

Με την ανάπτυξη των εκφραστικών γλωσσών (όπως για παράδειγμα η OWL), το Web 3.0 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αδόμητες πληροφορίες πιο έξυπνα 

“διαμορφώνοντας” τη σημασία τους από το πλαίσιο στο οποίο οι πληροφορίες 

δημοσιεύθηκαν [Verizon, 2015]. Oι μηχανές σύστασης θα επικεντρωθούν στις συνήθειες 

και τις προτιμήσεις των χρηστών και, με αυτόν τον τρόπο, θα παράγουν πιο ολοκληρωμένη 

και στοχευμένη πληροφόρηση. Ο πληροφορίες από τις συνήθειες και τις προτιμήσεις, που 

χρησιμοποιούνται σε μια μηχανή σύστασης, θα συλλέγονται και αποθηκεύονται με έναν 

ιεραρχικό τρόπο από τους ΕΠ. Αυτό είναι που θα δώσει στο Web 3.0 τη δυνατότητα να 

συλλέξει, να αναλύσει και να διανέμει τα δεδομένα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε 

πληροφορία, γνώση και, τελικά, σοφία. 

Τα βασικά στοιχεία της νέας γενιάς του Web συνοψίζονται στα ακόλουθα [Verizon, 

2015]: 

1. Η εισαγωγή νέων γλωσσών προγραμματισμού με τη δυνατότητα ταξινόμησης και 

διαχείρισης των δεδομένων έτσι ώστε οι μηχανές να καθίστανται ικανές να 

κατανοήσουν τα δεδομένα και τις φράσεις που περιγράφουν τα δεδομένα. 

2. Η ικανότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικών με τα συμφραζόμενα από μια 

αναζήτηση στο Web και αποθήκευσή τους με έναν ιεραρχικό τρόπο, σύμφωνα με 

παρόμοια χαρακτηριστικά, για εύκολη και εξειδικευμένη ανάκτηση. 

3. Η δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες από μια μεγαλύτερη και ευρύτερη 

ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων και προγενέστερων εφαρμογών. 

4. Η ικανότητα δημιουργίας και διαμοίρασης όλων των ειδών των δεδομένων σε όλους 

τους τύπους των δικτύων από όλους τους τύπους συσκευών και μηχανών. 

Συμπερασματικά, το Web 3.0 πρόκειται να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία 

στο Web, όπου οι μηχανές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα δεδομένα με έναν τρόπο 

παρόμοιο με έναν άνθρωπο. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, θα κατηγοριοποιούνται με 

έναν ιεραρχικό τρόπο ώστε τα δεδομένα με παρόμοια χαρακτηριστικά να διασυνδέονται 

μεταξύ τους και η ανάκτηση τους να είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Αυτό θα 

διευκολύνει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αποθήκης δεδομένων όπου οποιαδήποτε 

μορφή δεδομένων μπορεί να διαμοιράζεται και να γίνεται κατανοητή από οποιαδήποτε 

συσκευή πάνω σε οποιοδήποτε δίκτυο.  

2.3.1. Τεχνολογίες του Web 3.0 
Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι οργανωμένος σε μία σειρά επιπέδων. Τα επίπεδα αυτά 

δεν ανταποκρίνονται αυστηρά στην έννοια της αρχιτεκτονικής λογισμικού, αλλά αποτελούν 

περισσότερο τεχνολογικά επίπεδα λειτουργικότητας. Η Εικόνα 2.2 παρουσιάζει δύο 

διαφορετικές εκδοχές της διαστρωμάτωσης των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται η εξέλιξη 

του Σημασιολογικού Ιστού, όπως προκύπτουν με την εξέλιξη του όρου από την πρώτη του 

εμφάνιση [Berners-Lee et al., 2001]. 
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 Εικόνα 2.2.  Τα επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού (από το 2001 έως το 2006) 

Η ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού ακολουθεί ένα ιεραρχικό σύστημα επιπέδων 

όπου το καθένα βρίσκεται πάνω από ένα άλλο, επεκτείνοντάς το. Κάθε επίπεδο αφορά έναν 

περιορισμένο τομέα του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ιστού, καθιστώντας έτσι 

παραγωγική τη συνεργασία ανάμεσα στις εκάστοτε επιστημονικές ομάδες. Αν ο 

Σημασιολογικός Ιστός δεν ακολουθούσε αυτή την αρχιτεκτονική και αντιμετωπιζόταν ως 

ένα ενιαίο και ευρύ ερευνητικό πεδίο, θα ήταν πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλές 

αποκλίσεις ανάμεσα στις απόψεις των επιστημόνων που συμμετέχουν στην προσπάθεια 

δημιουργίας των απαραίτητων προτύπων.  

Στην αρχιτεκτονική επιπέδων του Σημασιολογικού Ιστού ακολουθούνται δύο βασικές 

αρχές, i) Συμβατότητα προς τα κατώτερα επίπεδα: Οι πράκτορες και οι διαδικτυακές 

εφαρμογές που αντιλαμβάνονται πλήρως ένα επίπεδο θα πρέπει να είναι αυτομάτως σε 

θέση να χρησιμοποιήσουν και τις πληροφορίες των κατώτερων επιπέδων, και ii) 

Αποσπασματική κατανόηση των ανώτερων επιπέδων: Οι πράκτορες που αντιλαμβάνονται 

πλήρως ένα επίπεδο θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κάποιο μέρος 

από τις πληροφορίες των ανώτερων επιπέδων.  

Όπως φαίνεται ο Σημασιολογικός Ιστός θεμελιώνεται πάνω στην ήδη υπάρχουσα 

υποδομή του Ιστού, στο πρωτόκολλο HTTP για τη μεταφορά, στα URIs για την 

ονοματολογία, στην κωδικοποίηση Unicode για τη καθολική προσπέλαση και στην XML ως 

κοινή συντακτική μορφή. Πάνω στις τεχνολογίες αυτές ο Σημασιολογικός Ιστός προσθέτει 

συνολικά πέντε επίπεδα: 

 Μία κοινή αναπαράσταση για ημιδομημένα δεδομένα και μεταδεδομένα, το RDF. 

 Μία κοινή αναπαράσταση για τις οντολογίες, που επιτρέπουν στους όρους που 

χρησιμοποιούνται στο επίπεδο δεδομένων να ορίζονται και να συσχετίζονται μεταξύ τους 

(RDFS, OWL όπως θα αναλυθούν και παρακάτω). 

 Το επίπεδο της λογικής (logic), το οποίο παρέχει το υπόβαθρο για τη δυνατότητα 

αυτοματοποιημένου συλλογισμού και συμπερασμών βάσει των πληροφοριών που 

δομούνται σε μία οντολογία. Το επίπεδο αυτό επιπλέον ισχυροποιείται από τη χρήση 

τυπικών κανόνων βάσει των οποίων γίνεται εφικτή η (ψευδο-)νοήμονα διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από τις υπολογιστικές μηχανές. 

 Το επίπεδο της απόδειξης (proof), ώστε τα αποτελέσματα που συμπεραίνονται από 

δεδομένα στο Σημασιολογικό Ιστό να μπορούν να οδηγήσουν πίσω στις υποθέσεις που 

τα προκάλεσαν.  
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 Το επίπεδο της εμπιστοσύνης (trust), όπου σε συνδυασμό με την τεχνολογία των 

ψηφιακών υπογραφών (digital signatures), θα εξασφαλίζει το βαθμό στον οποίο οι 

πληροφορίες που διακινούνται, επεξεργάζονται και συμπεραίνονται στο Σημασιολογικό 

Ιστό είναι αξιόπιστες, με αυτοματοποιημένο τρόπο (για παράδειγμα, στην επικοινωνία 

μεταξύ πρακτόρων). 

Οι τεχνολογίες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

[1] Αναγνωριστικά 

 Uniform Resource Identifier (URI): Αυτό προσδιορίζει το όνομα και τη θέση ενός 

αρχείου ή ενός πόρου σε μια ενιαία μορφή. Τα URIs παρέχουν ένα τυποποιημένο 

τρόπο έτσι ώστε οι πόροι να είναι προσπελάσιμοι από άλλους υπολογιστές. 

 Uniform Resource Locator (URL): Αυτή είναι η διεύθυνση ενός συγκεκριμένου τόπου 

ή αρχείου στο Διαδίκτυο. 

[2] Δομές 

 Μεταδεδομένα: Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα 

δεδομένα στα δεδομένα. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ενός 

ορισμένου στοιχείου. 

 Resource Description Framework (RDF – Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων): Πρόκειται για 

ένα μηχανισμό αναπαράστασης μεταδεδομένων που περιγράφουν πόρους του Ιστού 

χρησιμοποιώντας τρείς τύπους αντικειμένων, i)Πόρους (resources), δηλαδή 

οντότητες που περιγράφονται στις εκφράσεις του RDF και πάντοτε αναγνωρίζονται 

με κάποιο URI ή και ένα επιπλέον id, ii) Ιδιότητες (properties), που ορίζουν 

συγκεκριμένες παραμέτρους, χαρακτηριστικά, γνωρίσματα ή σχέσεις τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα πόρο, και iii) Δηλώσεις (statements), που 

αντιστοιχούν μία τιμή για μία ιδιότητα σε έναν πόρο (η τιμή αυτή μπορεί να είναι 

με τη σειρά της μία άλλη RDF δήλωση). Είναι μια προδιαγραφή που ορίζει τον τρόπο 

με τον οποίο τα μεταδεδομένα, θα πρέπει να διαμορφωθούν. Το RDF δημιουργεί 

δηλώσεις σχετικά με συγκεκριμένους πόρους στο Web μέσω μιας τριαδικής 

έκφρασης, με την εξής μορφή υποκείμενο-κατηγόρημα-αντικείμενο. Το υποκείμενο 

αντιπροσωπεύει την πηγή, το κατηγόρημα αναφέρεται σε μια ιδιότητα του 

υποκειμένου και το αντικείμενο είναι αυτό που αναφέρεται στο κατηγόρημα. Αυτή 

η δομή είναι ο φυσικός τρόπος για να περιγράψει τη συντριπτική πλειονότητα των 

δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από μηχανές [Berners-Lee et al., 

2001; Decker et al., 2000]. Επιπλέον, το RDF χρησιμοποιεί URI για να προσδιορίζει 

τα υποκείμενα και τα κατηγορήματα. Το RDF έχει τη δυνατότητα να εξάγει τη 

σημασία των πληροφοριών σε ένα έγγραφο, απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη 

του Web 3.0 [Berners-Lee, 1998]. 

 Resource Description framework schema (RDFS): Το RDF δεν παρέχει μηχανισμούς 

για την περιγραφή των ιδιοτήτων, ούτε και μηχανισμούς για την περιγραφή των 

σχέσεων μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών και άλλων πόρων. Αυτός είναι ο ρόλος της 

γλώσσας περιγραφής του λεξιλογίου του RDF, που καλείται RDFS. Το RDFS καθιστά 

δυνατή την αναπαράσταση κλάσεων, ρόλων και περιορισμών σε αυτούς τους ρόλους, 

ενώ το RDF επιτρέπει την αναπαράσταση στιγμιότυπων και γεγονότων (δηλώσεων). 

Συγκεκριμένα με την RDFS επιτρέπονται τα οντολογικά αξιώματα της κλάσης, της 
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κληρονομικότητας κλάσεων, της κληρονομικότητας ιδιοτήτων και των περιορισμών 

πεδίου ορισμού και πεδίου τιμών. 

 Ευφυείς πράκτορες (ΕΠ): Όπως περιγράφηκε και παραπάνω αποτελούν λογισμικό 

[Lewis, 2008] με στόχο τη συλλογή πληροφοριών χωρίς την ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση. Επίσης, μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό του χρήστη για την 

εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων ανάλογα με το επίπεδο δικαιοδοσίας που 

χορηγείται από το χρήστη. Οι εκφραστικές γλώσσες παρέχουν την ικανότητα στους 

ΕΠ να εξάγουν συμπερασμούς για την πληροφορία στο Web, “εξοπλίζοντας” τους ΕΠ 

με αυξημένη ευφυΐα και κινητικότητα. Οι ΕΠ θα είναι σε θέση να  εκπληρώνουν τις 

εργασίες τους αυτόνομα και με ακρίβεια, μεταβαίνοντας από το ένα site στο άλλο, 

φέροντας τους κωδικούς, τα δεδομένα, και τη νοημοσύνη τους [Lu et al., 2002]. Οι 

ΕΠ θα ενεργούν ως ηλεκτρονικές βοηθοί αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, συγκεντρώνοντας έξυπνα σύνθετα δεδομένα και θα είναι σε θέση να 

μαθαίνουν για λογαριασμό του χρήστη αναλύοντας την αλληλεπίδραση των χρηστών 

με τον Ιστό. Εν γένει, οι ΕΠ είναι προσαρμοστικά “όντα” που μπορούν να μαθαίνουν 

από την προηγούμενη εμπειρία και να προσαρμόζονται στην εκτέλεση του σκοπού 

τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, οι ΕΠ είναι σε θέση να επικοινωνούν, να 

μοιράζονται και να συλλέγουν ευφυΐα από άλλους ΕΠ και διάφορες μηχανές και 

συσκευές. 

[3] Γλώσσες 

 Extensible Markup Language (XML): Το πρότυπο XML (eXtensible Markup 

Language – Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης) επιτρέπει την αναπαράσταση δομημένων 

εγγράφων με τη χρήση λεξιλογίων που ορίζονται από τους χρήστες και αποτελεί 

κατάλληλη λύση για διακίνηση εγγράφων στο χώρο του διαδικτύου.  Η XML έχει 

χαμηλού επιπέδου μοντελοποίηση δεδομένων και ως εκ τούτου δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για δημιουργία οντολογιών εξειδικευμένου πεδίου ή οντολογικών 

λεξιλογίων. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για διαμοιραζόμενες πηγές στον παγκόσμιο 

ιστό και δε διαθέτει μηχανή συμπερασμού. 

 Structured query language and simple protocol and RDF query language (SPARQL): 

H SPARQL [Prud’hommeaux & Seaborne, 2008] είναι η de facto γλώσσα 

επερωτήσεων για RDF και από το 2008 (v1.0) αποτελεί σύσταση του W3C. Όπως και 

η  SQL, που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων, η 

SPARQL είναι μία πιο εξελιγμένη SQL γλώσσα που στοχεύει στην επερώτηση RDF 

γράφων και στη διάθεση RDF δεδομένων μέσω μιας τυποποιημένης διασύνδεσης 

[Quilitz & Leser, 2008]. Επί του παρόντος, η SPARQL είναι σε έκδοση 1.1, μια 

σημαντικά βελτιωμένη έκδοση της προκατόχου της, με επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά για την ανάκτηση και το χειρισμό RDF δεδομένων. 

 Ontology Web Language (OWL): Η γλώσσα αυτή καθιστά τις μηχανές ικανές να 

επεξεργάζονται περιεχόμενο του Web με έναν καθολικό τρόπο. Η OWL 

δημιουργήθηκε για να δώσει στις μηχανές, αντί των ανθρώπων, την ικανότητα να 

επεξεργάζονται και να διαβάζουν πληροφορίες στο Web. Η OWL έχει πολλά 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του RDF, αλλά είναι πολύ ισχυρότερη με 

μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των μηχανών, παρέχοντας ένα μεγαλύτερο 
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λεξιλόγιο και ένα ισχυρότερο συντακτικό. Επίσης, η OWL θα επιτρέψει στο Web οι 

πληροφορίες να ταξινομούνται από μηχανές κατά τρόπο ουσιαστικό και σε μια 

καθολική μορφή [Horrocks, 2004]. Η OWL-S είναι μια εκτεταμένη έκδοση της 

OWL, βασισμένη στις ίδιες αρχές και διαδικασίες σχολιασμού, αλλά έχει 

μεγαλύτερη ικανότητα ως προς τις εκφραστικές ιδιότητες, υποστηρίζει 

περισσότερους τύπους δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα για μετα-μοντελοποίηση 

[Golbreich και Wallace, 2012]. 

 

 Εικόνα 2.3.  Τα εκφραστικά υποσύνολα (profiles) της OWL 

[4] Συστήματα αποθήκευσης δεδομένων 

Τα triplestores ή αλλίως RDF stores αποτελούν συστήματα αποθήκευσης και 

διαχείρισης RDF δεδομένων. Σε αντιστοιχία με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ο χρήστης 

των triplestores μπορεί να αποθηκεύσει σε αυτά μία πολύ μεγάλη ποσότητα δεδομένων και 

να εξάγει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει με την υποβολή και εκτέλεση κατάλληλων 

ερωτημάτων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα SPARQL. Οι λειτουργίες αποθήκευσης και 

εξαγωγής των triplestores είναι βελτιστοποιημένες και αφορούν αποκλειστικά δεδομένα σε 

μορφή RDF τριπλετών. Μελετώντας αυτού του είδους τα συστήματα, κανείς μπορεί να 

διακρίνει πολλά κοινά στοιχεία με τα παραδοσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων 

(OLTP/OLAP), αλλά και με τα NoSQL συστήματα. 

Σε σχέση με τις παραδοσιακές OLTP βάσεις δεδομένων, τα triplestores παρέχουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα στη περίπτωση που τα δεδομένα είναι μη-δομημένα ή ημι-

δομημένα και με δυναμικό σχήμα. Επίσης, νέα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν μέσω των 

λογικών κανόνων συνεπαγωγής της RDF και των διαφόρων προφίλ της OWL που 

υποστηρίζονται στα triplestores. Η μοντελοποίηση δεδομένων σε γράφους αποτελεί πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο σε περιπτώσεις μη δομημένων, ημι-δομημένων και αραιών 

δεδομένων. Η ενσωμάτωση δεδομένων από πολλές πηγές μετατρέπεται σε μία απλή και 

εύκολη διαδικασία συγχώνευσης γράφων. Για την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων 

υπάρχουν τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα native triplestores αναπτύσσουν το δικό 

τους σύστημα αποθήκευσης των δεδομένων, ενώ τα DBMS-backend triplestore βασίζονται 
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πάνω σε υπάρχουσες σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Τα hybrid triplestores υποστηρίζουν 

και τις δύο λύσεις, επιτρέποντας στο χρήση να υιοθετεί την πιο αποδοτική κάθε φορά, 

ανάλογα με τις ανάγκες. Το AllegroGraph, το Jena TDB, το OWLIM, το 4store, είναι κάποια 

από τα πιο γνωστά triplestores. 

2.3.2. Εφαρμογές του Web 3.0 
Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες του Web 3.0, ο Ιστός έχει τη δυνατότητα να γίνει η 

τοποθεσία κάθε πιθανής πηγής πληροφοριών, προσώπου και οργάνωσης και όλων των 

σχετικών δραστηριοτήτων [Sheth & Meersman, 2002]. Μέσω του Web 3.0 και των ΕΠ με 

την ικανότητα να κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες και να προσθέτουν νόημα σε αυτές, οι 

διαδικασίες θα γίνουν πιο αυτοματοποιημένες, παράγοντας πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα 

και με μεγαλύτερη ακρίβεια, σε ένα βελτιωμένο επίπεδο πρόσβασης που θα δημιουργήσει 

νέες ευκαιρίες [Bakshi & Karger, 2005]. 

[1] Υπηρεσίες διαδικτύου (Web Services). Οι διαδικτυακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτό, 

αναφέρονται σε ιστοτόπους οι οποίοι όχι μόνο παρέχουν στατική πληροφορία και 

επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδρά και να συμβάλλει στην πληροφόρηση, αλλά 

επίσης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες με βάση τις 

προτιμήσεις των χρηστών. Οι Lu et al. [Lu et al., 2002] διατύπωσαν ότι η υλοποίηση 

των αυτόνομων, διαδικτυακών υπηρεσιών θα επέλθει μόνο όταν αναπτυχθούν τα 

ακόλουθα στάδια: 

 Αυτόματη ανακάλυψη διαδικτυακής υπηρεσίας: Αυτό περιγράφει τη δυνατότητα 

απόκτησης πληροφοριών για τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Στο Web 3.0, η 

δυνατότητα καταχώρησης σημασιολογικών περιγραφών των διαδικτυακών 

υπηρεσιών σε ένα καθολικό αποθετήριο θα επιτρέψει στους ΕΠ να συλλέγουν αυτές 

τις περιγραφές και να αναζητούν μεταξύ διαφορετικών αποθετηρίων την επιθυμητή, 

διαδικτυακή υπηρεσία που καθορίζεται από το χρήστη. 

 Αυτόματη κλήση διαδικτυακής υπηρεσίας: Αυτό σημαίνει ότι ένας ΕΠ θα είναι σε 

θέση να εκτελέσει βασικές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη, ανάλογα με τις 

παραμέτρους που έχουν οριστεί για αυτόν τον πράκτορα. Σύμφωνα με τους Hess 

και Kushmerick [Hess & Kushmerick, 2003], η αυτόματη κλήση διαδικτυακής 

υπηρεσίας θα είναι εφικτή μόνο όταν κάθε τέτοια υπηρεσία περιγράφεται από 

σημασιολογικά μεταδεδομένα τα οποία διατίθενται σε μορφή αναγνώσιμη από 

μηχανή. 

 Αυτόματη σύνθεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών διαδικτύου: Οι OWL 

τεχνολογίες θα παρέχουν μια σύνθετη βιβλιοθήκη διαδικτυακών υπηρεσιών με 

υψηλού επιπέδου περιγραφές των στόχων. Το λογισμικό της διαδικτυακής 

υπηρεσίας μπορεί να γραφεί ώστε να χειριστεί αυτές τις βιβλιοθήκες και, μαζί με 

πολύ συγκεκριμένους στόχους, να επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία νέων, 

διαδικτυακών υπηρεσιών. 

[2] Δυνατότητες μηχανών αναζήτησης. Οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης δεν έχουν 

συνοχή ως προς την αξιοπιστία των πόρων και τη συνάφεια των πληροφοριών που 

βρέθηκαν από τη μηχανή αναζήτησης. Το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τα έγγραφα και 

οι πληροφορίες συνδέονται μέσω υπερ-συνδέσμων οι οποίοι είναι εύκολα κατανοητοί 

από τους ανθρώπους, αλλά όχι από τις μηχανές [Shaikh et al., 2010]. Οι τεχνικές 
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επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οι τεχνολογίες του Web 3.0 θα επιτρέψουν σε μία 

μηχανή αναζήτησης να οργανώνει τις πληροφορίες βάσει των συμφραζομένων του 

εγγράφου και όχι μόνο από την αναγνώριση φράσεων. Η σημασιολογική μηχανή 

αναζήτησης που ενεργοποιείται από τις Web 3.0 τεχνολογίες θα επιφέρει μια σειρά 

αποτελεσμάτων: 

 Αυξημένη επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών: Σύμφωνα με τον Bürger [Bürger, 

2008], η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών θα οδηγήσει σε σημαντικές 

βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο δημιουργείται και στην 

προσαρμοστικότητα του περιεχομένου στον Ιστό. Αυτό, στην πραγματικότητα, θα 

αυξήσει την ποιότητα και τη συνοχή των πληροφοριών και θα μειώσει το κόστος 

δημιουργίας, συντήρησης και τροποποίησης των πληροφοριών. 

 Προηγμένη συνεργασία και εμπειρικά ευρήματα: Οι χρήστες θα μπορούν να 

αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη φυσική γλώσσα. Το ερώτημα θα 

μεταφράζεται στην αντίστοιχη σημασιολογική αναπαράσταση η οποία θα επιτρέπει 

στη μηχανή να αναζητήσει σημασιολογικούς πόρους που αντιστοιχούν σε αυτό το 

ερώτημα. Η συνεργασία ανάμεσα σε ένα ευρύτερο φάσμα πόρων θα εξαλείψει την 

ασάφεια και θα αυξήσει τη σχετικότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης [Melo et al., 2012]. 

[3] Διαχείριση γνώσης. Η διαχείριση γνώσης είναι η δημιουργία νέας πληροφορίας που 

βασίζεται στην εμπειρία του χρήστη και την κατανόηση συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Αυτό επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

αναλύοντας τη δική του εμπειρία. Η διαχείριση γνώσης προϋποθέτει διαφορετικά 

εργαλεία, τεχνικές και διαδικασίες για το χειρισμό της γνώσης και των πνευματικών 

πόρων. Οι Web 3.0 τεχνολογίες θα επιτρέψουν σε οργανισμούς να αναπτύξουν ΕΠ με 

συγκεκριμένες παραμέτρους για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Οι οντολογίες θα 

παρέχουν τη δυνατότητα στις μηχανές να δομήσουν τα σχετικά δεδομένα σε μηχανικά 

κατανοητές πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τους ΕΠ. Η διαδικασία της 

διαχείρισης της γνώσης θα είναι κατά κύριο λόγο αυτοματοποιημένη και θα έχει σαν 

συνέπεια την αύξηση του όγκου και της ακρίβεια των δεδομένων τα οποία μπορεί να 

μετατρέπονται σε γνώση. Τα ακόλουθα βασικά οφέλη συνδέονται με την 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση γνώσης: 

 Μειωμένος χρόνος έρευνας: Οι Web 3.0 τεχνολογίες θα επιτρέψουν σε οργανισμούς 

να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών από πολλές πηγές 

αναθέτοντάς την σε ΕΠ. Με τεχνολογίες όπως η OWL, οι πράκτορες θα έχουν τη 

δυνατότητα να εξαγάγουν πληροφορίες από μια τεράστια ποικιλία πηγών που θα 

είναι σχετικές με το συγκεκριμένο ερώτημα και, με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί ο 

χρόνος και το κόστος της έρευνας. Επιπλέον, οι ΕΠ θα είναι σε θέση να 

αποθηκεύσουν τα ερωτηθέντα αποτελέσματα, τα οποία θα επιτρέψουν την άμεση 

ανάκληση συγκεκριμένων ερωτημάτων. 

 Επιχειρηματικά οφέλη: Οι αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης της γνώσης 

μπορούν να ωφελήσουν τους οργανισμούς και έτσι να ενισχύσουν την οργανωτική 

επιτυχία, όπως αυξημένη παραγωγικότητα, αύξηση πωλήσεων, μείωση κόστους, 

βελτίωση της ανάπτυξης και διατήρησης των εργαζομένων, βελτίωση της 

ικανοποίησης των πελατών κα [Edvardsson & Durst, 2012]. 
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[4] Τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) ή τα Μεγάλα Δεδομένα 

(Big Data) όπως περιγράφεται από τον Herschel και Jones [Herschel & Jones, 2005], 

περιλαμβάνουν όλους τους τύπους τεχνολογιών που επιτρέπουν στους οργανισμούς τη 

συλλογή και ανάλυση ακατέργαστων δεδομένων και τη μετατροπή τους σε χρήσιμες 

πληροφορίες για βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Με την εκθετική αύξηση της 

διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών δεδομένων, η ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων 

και η πολυπλοκότητά τους καθίσταται προβληματική. Η εξαγωγή πληροφοριών μέσω 

εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας θα είναι ζωτικής σημασίας για να 

μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεράστιες ποσότητες σημασιολογικών 

πληροφοριών [Horacio et al., 2007]. Οι Web 3.0 τεχνολογίες θα επιτρέψουν μια 

πλατφόρμα μέσω της οποίας οι διαδικτυακοί πόροι θα είναι αντιπροσωπευτικοί με έναν 

ετερογενή τρόπο. Η έννοια της οντολογίας θα ενεργήσει ως ενιαία δομή μέσω της οποίας 

οι πληροφορίες και η υποκείμενη σημασιολογία θα αναπαρίστανται παγκοσμίως 

[Davies et al., 2002]. Με το συνδυασμό των μεταδεδομένων και των οντολογικών 

γλωσσών, ο Ιστός θα είναι σε θέση να προσφέρει μια πιο ποιοτική υπηρεσία στη συλλογή 

επιχειρηματικών πληροφοριών. Το Web 3.0 θα δημιουργήσει τα ακόλουθα οφέλη: 

 Μειωμένο κόστος IT υποδομής: Το κόστος θα μειωθεί εξαλείφοντας επενδύσεις σε 

μεγάλες αποθήκες δεδομένων και περιττές διαδικασίες εξόρυξης [Watson & Wixom, 

2007]. 

 Αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου: Αυτό, ειδικότερα, αφορά τη 

δυνατότητα παρακολούθησης της συμπεριφοράς-περιήγησης των χρηστών σε 

επίπεδο μεμονωμένων κλικ του ποντικιού. Οι Web 3.0 τεχνολογίες θα επιτρέψουν 

στους οργανισμούς να εφαρμόσουν στοχευμένο μάρκετινγκ, δημιουργώντας ένα 

διαδικτυακό περιβάλλον όπου οι καταναλωτές λαμβάνουν εξατομικευμένες 

διαφημίσεις κατά την περιήγησή τους σε αυτό.  

 Εξοικονόμηση χρόνου για τους προμηθευτές και τους χρήστες δεδομένων: Αυτό μπορεί 

να γίνει δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να εξάγουν αναφορές όταν τις 

χρειάζονται χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη. Οι οντολογίες θα επιτρέπουν στους 

χρήστες να εξάγουν νέες αναφορές που ταιριάζουν με τις ακριβείς απαιτήσεις τους.  

 Έγκαιρη και εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων: Η εξαγωγή δεδομένων μέσω 

μηχανών από πολλαπλές πηγές με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

ακρίβεια θα βοηθήσει τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις 

[Watson & Wixom, 2007]. Επιπλέον, οι ΕΠ μπορούν να προγραμματιστούν και να 

χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών αυτόνομα βάσει κανόνων που ορίζει 

ο χρήστης. 

2.4. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ – WEB 4.0 

Δέκα χρόνια μετά, “οι σημασιολογικές τεχνολογίες θα μπορούσαν να είναι τόσο ευρέως 

διαδεδομένες όσο είναι ο Ιστός σήμερα, και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της 

επεκτασιμότητας του Web, της συλλογιστικής σε πραγματικό χρόνο και της διαχείρισης 

γνώσης σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργούνται νέες συναρπαστικές δυνατότητες, αλλά και 

γενναίες προκλήσεις” [Fensel et al., 2011]. 
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Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής τεχνολογία για το Web 4.0, είναι κοινή 

αντίληψη ότι το Web 4.0 θα είναι ένα “Συμβιωτικό Web” ή “WebOS” το οποίο θα χειρίζεται 

δομημένα έγγραφα. Με την εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών, σημειώθηκε μια νέα 

σημαντική αλλαγή, τα αντικείμενα συνδέονται οποτεδήποτε και οπουδήποτε 

υποστηρίζοντας αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων και φυσικών-

εικονικών κόσμων [Kambil, 2008]. Το Web [Aghaei et al., 2012] μετακινείται στο πεδίο της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, δεδομένου ότι οι προσαρμοσμένοι πράκτορες μπορούν να 

λειτουργούν ομαλά με τους χρήστες για τη βελτίωση των εμπειριών του χρήστη. Αυτοί οι 

πράκτορες θα είναι σε θέση να λάβουν μια απόφαση βάσει του τι θέλει ένας χρήστης και 

τις τρέχουσες συνθήκες, μαζί με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία μιας ιδανικής 

απάντησης. 

Η ανάπτυξη του Web 4.0 αναμένεται από το 2020 έως το 2030. Με την πρόοδο της 

τεχνητής νοημοσύνης, της νανοτεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και τις ελεγχόμενες 

διεπαφές, οι μηχανές στοχεύουν να δρουν έξυπνα κατά την ανάγνωση του περιεχομένου 

του Iστού και να αποφασίζουν ποιο περιεχόμενο θα εκτελεστεί. Το Web 4.0 θα αποτελεί 

ένα διαδικτυακό μέσο ανάγνωσης-γραφής-εκτέλεσης-συγχρονισμού [Aghaei et al., 2012; 

Spivack, 2007]. Για την επίτευξη των παραπάνω είναι αναγκαία η αξιοποίηση της 

μοντελοποίησης των δεδομένων, όπως RDF/OWL, που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση, 

την ολοκλήρωση και τη συλλογιστική. Το Web 4.0 αναμένεται να χειρίζεται περίπλοκες, 

έξυπνες αλληλεπιδράσεις μέσω του Ιστού. Όπως επισημαίνεται, μία από τις πιο κρίσιμες 

εξελίξεις του Web 4.0 θα είναι η μετάβαση της online λειτουργικότητας στον φυσικό κόσμο 

[Patel, 2013]. 

Πέρα από τις πλούσιες οντολογίες και το διαμοιρασμό γνώσης, είναι εύλογη η 

αναγκαιότητα της αυτοματοποιημένης και on-the-fly συλλογιστικής. Αναμένεται να είναι 

ένα ουσιαστικό μέρος του Web για να ενισχύσει την επεκτασιμότητα της συλλογιστικής 

ανεξαρτήτως είδους (heavyweight ή lightweight). Αυτή η πρόοδος θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον υπολογισμό νέφος με νέα λειτουργικά 

συστήματα (OS), που ονομάζονται WebOS ή OS στο νέφος [Fensel et al., 2011]. Στο WebOS 

το λειτουργικό σύστημα και το περιεχόμενο, όπως δεδομένα, εφαρμογές και έγγραφα, θα 

είναι όλα προσβάσιμα από μία τοποθεσία. Για παράδειγμα, η Google αγόρασε την Nest 

Labs, μια εταιρεία αυτοματισμού σε κατοικίες, και πρόσφατα εισήγαγε το λειτουργικό 

σύστημα Brillo που αποτελεί επέκταση του φυσικού κόσμου [Algosaibi et al., 2017]. 

Αναμένουμε ότι θα ανοίξει τις προοπτικές για την εποχή του Web 4.0. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η εξέλιξη του Ιστού βασίζεται στις ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε φορά. Δηλαδή, το Web 2.0 συμπλήρωσε το Web 1.0 προσθέτοντας 

περισσότερη λειτουργικότητα. Το Web 3.0 επιλύει σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν 

στο  Web 2.0. Έτσι, το Web 4.0 θα πρέπει να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη του Web 

3.0. Καθώς το Web 2.0 βελτίωσε το λειτουργικότητα του Web 1.0, το Web 4.0 αναμένεται 

να βελτιώσει τη  λειτουργικότητα του Web 3.0. Ο κύριος λόγος είναι ότι το Web 4.0 θα 

επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά τη σημασιολογική δομή. Το Web 4.0 θα συγχωνεύσει 

σημασιολογικές τεχνολογίες του Ιστού για την ανάπτυξη εφαρμογών, βασισμένες σε 

πράκτορες, που θα εκτελούνται ως λειτουργικά συστήματα για τη διευκόλυνση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Το Web 4.0 αναμένεται να εισάγει 
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έξυπνες εφαρμογές, βασισμένες σε τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. Το Web 3.0 

φαίνεται να παρέχει την υποδομή για την ανάπτυξη του Web 4.0. 
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Κεφάλαιο 3 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ - SEMANTIC MASHUPS 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχει επισημανθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Σημασιολογικός Ιστός [Berners-

Lee et al., 2001], σύμφωνα με τον εμπνευστή του, Tim Berners-Lee, είναι μια επέκταση 

του τρέχοντος Ιστού (Web 2.0), στον οποίο τα δεδομένα είναι πιο εύκολα κατανοητά από τις 

μηχανές, πράγμα που σημαίνει ότι οι μηχανές μπορούν να τα επεξεργαστούν καλύτερα, να 

τα “κατανοήσουν” και να ενσωματώσουν τις πληροφορίες που απλά προβάλλονται μέχρι 

τώρα. Η εξέλιξη του Web 2.0, η ωριμότητα και η πρόοδος των APIs αποτέλεσε μία μεγάλη 

ευκαιρία για να αναδυθούν νέα είδη  διαδικτυακών εφαρμογών, όπως τα mashups. Ένα 

mashup είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργείται από το συνδυασμό και την 

on-line επεξεργασία τρίτων πηγών, π.χ. API, Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, κλπ. Πολλές φορές, 

αυτός ο συνδυασμός δεν περιορίζεται μόνο σε δεδομένα αλλά και σε επίπεδο παρουσίασης 

ή λειτουργικότητας [Koschmider et al., 2009].  

Αν και τα mashups είναι ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογών του Web 2.0, μπορούν να 

“μεταφερθούν” στο Σημασιολογικό Ιστό με την προσθήκη σημασιολογίας (semantics) σε 

αυτά, αποκτώντας έτσι επιπρόσθετα και πολύτιμα χαρακτηριστικά.  Αυτό το νέο είδος 

εφαρμογών συνήθως ονομάζονται σημασιολογικά mashups–semantic mashups [Erb et al., 

2009]. Τα semantic mashups μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες-καταναλωτές μία 

πληθώρα διαφορετικών και ετερογενών δεδομένων με πλούσιους σημασιολογικούς 

σχολιασμούς και κατε επέκταση μία επιπλέον ευκολία ενοποίησης. Η μεγάλη διάδοση των 

σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών (semantically enabled web services) καθιστά 

την ανάπτυξη των semantic mashups μια ευκολότερη και απλούστερη διαδικασία.  

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου διαθέσιμων πληροφοριών στο Web, η ανάγκη για 

εξατομίκευση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ειδικά όσον αφορά την αναζήτηση στο Web. 

Έτσι, η προοπτική της εξατομίκευσης στον Ιστό εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης θεωρείται μια 

μοναδική οντότητα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης και 

προτιμήσεις του. Στις μέρες μας, εξατομικευμένα δεδομένα παρέχονται όλο και 

περισσότερο μέσω του Διαδικτύου, κάνοντας αυτό το είδος εξατομίκευσης βιώσιμο και 

αποτελεσματικό. Δεδομένου ότι η έννοια της εξατομίκευσης είναι εγγενές γνώρισμα του 

Σημασιολογικού Ιστού, τα semantic mashups μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα 

όπου εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν πιο αποδοτικά. 

Ο πρωτεύον στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί η πρόοδος των mashups  

αλλά και να αναλυθούν διεξοδικά τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας γενιάς, των semantic 

mashups. Στην πρώτη ενότητα, θα γίνει εκτενής αναφορά στα μειονεκτήματα και τους 
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περιορισμούς των συμβατικών mashups (Web 2.0), και πως αυτά οδήγησαν στην ανάπτυξη 

των semantic mashups. Επίσης, θα γίνει μία προσπάθεια σαφής διατύπωσης των 

απαιτήσεων και προδιαγραφών που ένα semantic mashup θα πρέπει να πληροί. Επιπλέον, 

θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται τα semantic mashups αλλά 

και οι διάφορες προσεγγίσεις ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών. Μετά την παρουσίαση και 

διατύπωση του θεωρητικού και τεχνολογικού υπόβαθρου αυτού του είδους mashups, θα 

παρουσιαστούν κάποιες μελέτες περίπτωσης στον τομέα του τουρισμού. 

3.1. SEMANTIC MASHUPS 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας mashup εφαρμογής αποτελεί 

μία απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία με κύρια μειονεκτήματα την 

διαλειτουργικότητα, την επαναχρησιμοποίηση, την ενοποίηση και την “μεσολάβηση”. Οι 

τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού φαίνεται να αντιμετωπίζουν τους προαναφερθέντες 

περιορισμούς αποτελεσματικά. Σε αυτήν την ενότητα εστιάζουμε στην συνοπτική 

περιγραφή/καταγραφή των περιορισμών που έχουν τα συμβατικά mashups. Στοχεύοντας 

στην εξάλειψη των μειονεκτημάτων, θέτουμε το πλαίσιο ορισμού των semantic mashups 

και διατύπωσης των προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούν.  

3.1.1. Περιορισμοί των Web 2.0 Mashups 
Γενικά, υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις ανάπτυξης mashups, i)η “χειροκίνητη” 

ανάπτυξη που στηρίζεται αμιγώς σε διαδικασίες προγραμματισμού (programming or 

scripting techniques), και ii)η (ημι-)αυτοματοποιημένη ανάπτυξη με αξιοποίηση 

συγκεκριμένων εργαλείων. Εξορισμού, οι δύο αυτές μέθοδοι εμπεριέχουν σημαντικούς 

περιορισμούς οι οποίοι και αποτυπώνονται και στις εν λόγω εφαρμογές.  

Όσον αφορά την προσέγγιση χειροκίνητης ανάπτυξης, τα δυνητικά προβλήματα μπορεί 

να σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις πιθανές φάσεις χειρισμού των πρωτογενών 

δεδομένων, όπως μετατροπή, φιλτράρισμα, μετασχηματισμός μορφής, συνδυασμός, που 

αποτελούν στην πραγματικότητα τη συνιστώσα μεσολάβησης δεδομένων μιας εφαρμογής 

mashup. Όλα αυτά τα προπαρασκευαστικά βήματα απαιτούν από την πλευρά των mashup 

δημιουργών να είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στις διαδικτυακές τεχνολογίες αλλά και να 

έχουν υψηλό επίπεδο προγραμματιστικών δεξιοτήτων [Tuchinda et al., 2008; Wong & 

Hong, 2007]. Ακόμη και οι πιο έμπειροι προγραμματιστές αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες να μεταφέρουν και να αποδώσουν την αναπαράσταση του domain σε μια 

λεπτομερή και τεχνική γλώσσα στο περιβάλλον προγραμματισμού [Schwarzkopf et al., 

2003]. Το πρόβλημα παραμένει πάντα το ίδιο, τα αδόμητα δεδομένα θα πρέπει να  

υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να εξαχθεί το νόημα από αυτά και να 

δημιουργηθούν δομημένα δεδομένα. Επομένως, είναι δύσκολο είτε για τους αρχάριους είτε 

για έμπειρους χρήστες να αναπτύξουν εξατομικευμένες εφαρμογές mashup σε έναν εύλογο 

χρονικό ορίζοντα. 

Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, πολλοί οργανισμοί έχουν κάνει 

προσπάθειες ανάπτυξης (ημι-)αυτόματων εργαλείων. Τέτοιου είδους εργαλεία έρχονται να 

διευκολύνουν τη δημιουργία mashups από τελικούς χρήστες και να περιορίσουν την 
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ανάγκη για απαιτητικές δεξιότητες και τεχνική γνώση. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά απαιτούν 

ακόμη λεπτομερείς γνώσεις από την πλευρά των mashup σχεδιαστών. Πιο συγκεκριμένα, 

ο τελικός χρήστης θα πρέπει να επιλέξει χειροκίνητα τα ετερογενή και πολλαπλά δεδομένα 

που πρέπει να αναμιχθούν και να συγκεντρωθούν στην εφαρμογή mashup. Η μη αυτόματη 

επιλογή των πηγών δεδομένων δεν απαιτεί μόνο την τοποθεσία (π.χ. URL) των πηγών 

δεδομένων, αλλά και γνώση σχετικά με τις διαφορές της δομής και σημασιολογίας των 

πληροφοριών που πρόκειται να συνδυαστούν. Αυτή η πολυμορφία ως προς την δομή των 

δεδομένων μπορεί να εγείρει προβλήματα όπως:  

1. Σε δύο διαφορετικά σχήματα, διαφορετικά ονόματα αποδίδονται στο ίδιο στοιχείο, 

π.χ. γεωγραφικό πλάτος ή geo: lat 

2. Για το ίδιο στοιχείο να χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος δεδομένων, π.χ. 

ακέραιος (integer) ή διπλός (double) 

3. Διαφορετικά στοιχεία με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετική σημασιολογία  

4. Ίδια στοιχεία ομαδοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους σε δύο διαφορετικά 

σχήματα  

5. Ένα σχήμα μπορεί να καλύψει κάποια πτυχή του τομέα που δεν εξετάζεται στα άλλα 

σχήματα  

Και οι δύο προσεγγίσεις, που περιγράφηκαν παραπάνω, στερούνται επίσης 

χαρακτηριστικά όπως η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα επέκτασης και η 

διαλειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν η δομή των παρεχόμενων δεδομένων και η 

συμπεριφορά των χρησιμοποιούμενων λειτουργιών τροποποιηθούν, η εφαρμογή mashup 

θα πρέπει να επανασχεδιαστεί από τους δημιουργούς της. Επιπλέον, εάν ο τελικός χρήστης 

θελήσει να προσθέσει μία νέα πηγή δεδομένων ή μία νέα υπηρεσία στο υπάρχον mashup, 

ο σχεδιασμός του mashup θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου η διεπαφή της νέας 

υπηρεσίας να ενσωματωθεί ομαλά.  

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν σε τρία διακριτά σημεία:  

1. Ποικιλομορφία ως προς τη δομή των πηγών δεδομένων,  

2. Μη ομοιόμορφη σημασιολογία των συλλεγόμενων δεδομένων,  

3. Έλλειψη προσαρμοστικότητας, επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθούν και να προταθούν πιο αυτοματοποιημένες 

και προσαρμοστικές μέθοδοι για τη δημιουργία mashup εφαρμογών. Στην περίπτωση  

αυτόματης δημιουργίας, οι πηγές δεδομένων επιλέγονται αυτόματα και τα ανακτημένα  

δεδομένα συνδυάζονται χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Επιπλέον, ο χρόνος 

επανασχεδιασμού ελαχιστοποιείται αφού αυτόματα λαμβάνονται υπόψη πιθανές αλλαγές. 

Για να επιτευχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας mashup εφαρμογών, 

απαιτείται μια εκτεταμένη χρήση σημασιολογίας ικανής να επεξεργαστεί και να γίνει 

κατανοητή από τις μηχανές. 

3.1.2. Χαρακτηριστικά των Semantic Mashups 
Οι παραπάνω περιορισμοί οδηγούν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς των mashups -

δείτε την Εικόνα 3.1 - που ονομάζονται semantic mashups, αξιοποιώντας τις ήδη 

διαθέσιμες σημασιολογικές τεχνολογίες. Ένας πρώιμος και διαισθητικός ορισμός των 

semantic mashups είναι ο ακόλουθος:  
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Ένα semantic mashup αποτελεί ένα mashup που χρησιμοποιεί τεχνολογίες και έννοιες 

του Σημασιολογικού Ιστού σε οποιοδήποτε μέρος του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, της 

λειτουργικότητας ή των επιπέδων παρουσίασης του.  

 

Εικόνα 3.1.  Σύγκριση Συμβατικών και Σημασιολογικών Mashups 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ένα semantic mashup μπορεί να είναι μια 

εφαρμογή που:  

1. Συγκεντρώνει δεδομένα που αναπαριστώνται από ένα σχήμα οντολογίας και, κατά 

συνέπεια, εκφράζονται σε οποιαδήποτε διαθέσιμη σημασιολογική γλώσσα, όπως η 

OWL 

2. Χειρίζεται δεδομένα που εκφράζονται σύμφωνα με την RDF προδιαγραφή, όπως τα 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και ανακτά αυτού του είδους πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας σημασιολογικές τεχνολογίες, όπως η SPARQL 

3. Καταναλώνει δεδομένα από υπηρεσίες που είναι εμπλουτισμένες με σημασιολογία  

4. Προκύπτουν από τεχνικές σχεδίασης οι οποίες περιλαμβάνουν οντολογίες στην 

υλοποίησή τους  

Οι προδιαγραφές (1-2) υποδηλώνουν ότι τα semantic mashups είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν στη χειροκίνητη δημιουργία των Web 2.0  

mashups και να επιλύσουν ιδιαίτερα το πρόβλημα της ενσωμάτωσης και διαχείρισης 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός σημασιολογικών δεδομένων ανακουφίζει τους 

mashup δημιουργούς από το φορτίο του φιλτραρίσματος και μετασχηματισμού των 

αδόμητων δεδομένων. Μέθοδοι με αξιόλογα αποτελέσματα όπως ευθυγράμμιση οντολογιών-

ontology alignment [Noy & Musen, 2000], συγχώνευση οντολογιών-ontology merging [Noy 

& Musen, 2000; Noy & Musen, 2003] και αντιστοίχιση οντολογιών-ontology mapping 

[Ehrig & Staab, 2004; Noy & Musen, 2003] καθιστούν την ενσωμάτωση και  



37 
 

επαναχρησιμοποίηση των σημασιολογικά σχολιασμένων δεδομένων μία πιο απλή 

διαδικασία σε σχέση με την περίπτωση μη δομημένων δεδομένων. 

Οι μέθοδοι αντιστοίχισης οντολογιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

αναπαραστήσουν τις αντιστοιχίες μεταξύ οντολογιών και να καθορίσουν τον τρόπο με τον 

οποίο όροι από τη μια οντολογία μπορούν να συσχετιστούν με όρους μιας άλλης 

οντολογίας.  Επίσης, η ευθυγράμμιση οντολογιών [Shvaiko & Euzenat, 2013] ασχολείται 

με την (ημι-) αυτόματη ανακάλυψη αντιστοιχιών μεταξύ οντολογιών. Χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο συγχώνευσης οντολογιών, μία νέα οντολογία δημιουργείται από την ενοποίηση (όλοι 

οι όροι από τις σχετικές οντολογίες περιλαμβάνονται, ενώ οι ασυμφωνίες μεταξύ των 

επικαλυπτόμενων επιλύονται) ή τη τομή (μόνο οι αλληλεπικαλυπτόμενοι όροι 

συμπεριλαμβάνονται και οι αναντιστοιχίες συμβιβάζονται) άλλων οντολογιών. ‘Όλο και 

περισσότερο, ένας μεγάλος αριθμός πλαισίων που υποστηρίζουν τη χρήση τέτοιων τεχνικών, 

εμφανίζονται στο προσκήνιο. Δείτε για παράδειγμα, το Alignment API framework [David et 

al., 2011] το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως μέσω γραμμής 

εντολών, μέσω διαδικτυακής διεπαφής ή μέσω προγραμματιστικών τεχνικών. 

Η βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (κύρια πηγή δεδομένων για ένα συμβατικό, 

Web 2.0 mashup) με τη προσθήκη σημασιολογίας στα δεδομένα ήταν επακόλουθο της 

γρήγορης εξάπλωσης των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού, και επέδρασε σημαντικά 

στον κύκλο ζωής τους, διευκολύνοντας ουσιαστικά την περιγραφή τους, τη σύνθεσή τους, 

την ανακαλυψιμότητά τους και την εκτέλεσή τους. Ως εκ τούτου, η αξιοποίησή τους στις 

mashup εφαρμογές (προδιαγραφές 3-4) διευκολύνουν και απλοποιούν τη χειροκίνητη 

επιλογή διαφορετικών πηγών δεδομένων, κάτι που όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την (ημι-)αυτόματη δημιουργία των mashups και 

περιορίζει την επεκτασιμότητα και την προσαρμοστικότητά τους. 

Τέλος η αξιοποίηση των οντολογιών κατά τη φάση σχεδιασμού ενός mashup διευθετεί 

αποτελεσματικά την έλλειψη προσαρμοστικότητας, επεκτασιμότητας και 

διαλειτουργικότητας που παρατηρείται σε οποιαδήποτε μέθοδο ανάπτυξης συμβατικών 

mashups. Αυτές οι προσεγγίσεις επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την επιλογή και τη σύνθεση 

των συστατικών μιας mashup εφαρμογής χρησιμοποιώντας σημασιολογικές τεχνολογίες 

στην περιγραφή των ολοκληρωμένων δεδομένων και στην ανακάλυψη ομοιοτήτων μεταξύ 

των δεδομένων. 

3.2. ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SEMANTIC MASHUPS 

Ο Πίνακας 3-1 παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες προσεγγίσεις/μεθόδους που μπορεί 

κανείς να υιοθετήσει για την ανάπτυξη semantic mashups. Αρχικά, θα παρουσιαστεί μια 

θεμελιώδης τεχνική, η οποία ονομάζεται data triplification, και μπορεί να θεωρηθεί ως το 

υπόβαθρο για πολλά εργαλεία και εφαρμογές. Στη συνέχεια, γίνεται μία εισαγωγή στην 

τεχνολογία των Semantic Web Services, η οποία αποτελεί τον επικεφαλή ανάμεσα στις 

πηγές δεδομένων για τη δημιουργία ενός semantic mashup. Επιπλέον, στην ανάλυσή μας 

συμπεριλαμβάνουμε και τις mashup γλώσσες. Τέλος, παρουσιάζουμε σχεδιαστικά πλαίσια 

που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο ανάπτυξης τέτοιων 
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εφαρμογών και έχουν χαρακτηριστικά συστάσεων, με στόχο την υποστήριξη των σχεδιαστών 

ως προς την αποτελεσματική επιλογή των συστατικών του mashup. 

Πίνακας 3-1.  Τεχνικές για ανάπτυξη semantic mashups 

Τύπος 

Όνομα 

Τεχνολογίες 

Σημασιολογικού 

Ιστού 

Στόχος 

Τεχνικές 

Data 

triplification 

RDF 

OWL 

Linked Data 

 Μετατροπή σε δεδομένα αναγνώσιμα από 

μηχανές 

 Υποστηρικτική μέθοδος για εργαλεία 

δημιουργίας semantic mashups 

 Εφαρμόζεται σε πολλά semantic mashups 

Semantic Web 

Services 

RDFa 

Microformats  

JSON-LD 

 Περιγραφή των δυνατοτήτων και 

περιεχομένου  των υπηρεσιών με μία 

γλώσσα ερμηνεύσιμη από υπολογιστές 

 Βελτίωση της ποιότητας και ευρωστίας 

υφιστάμενων διαδικασιών 

 Αυτόματη ανακάλυψη, κλήση, 

σύνθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση 

Mashup 

Γλώσσες 

MashQL 
RDF 

SPARQL 

 Απλούστευση υποβολής ερωτημάτων σε 

πηγές δεδομένων του ιστού και 

συνδυασμός αυτών 

 Καμία γνώση και τεχνική λεπτομέρεια για 

την υποκείμενη δομή των πηγών 

δεδομένων 

Mashup Rule 

Language 
Ontology 

 Κατάλληλο για τους μέσους χρήστες 

 Σύστημα για τη χρήση των πόρων του Web 

 General ή Adaptive mashup 

Design 

Frameworks 

SMASHMAKER 
Ontology 

OWL 

 Σύστημα συστάσεων για την (ημι-) 

αυτόματη υποστήριξη του σχεδιασμού 

mashup 

 Δυναμική και διαδραστική επιλογή και 

σύνθεση συστατικών ενός mashup (πηγή 

δεδομένων) 

 Απαιτεί σημασιολογικά ενισχυμένες πηγές 

δεδομένων (SA-REST και SAWSDL) 

sMash RDF 

 Διευκολύνει τους χρήστες στην 

επεξεργασία διαδικτυακών δεδομένων  

 Βοηθά τους αρχάριους χρήστες να 
ελέγχουν τα APIs των δεδομένων και τις 

σχέσεις μεταξύ τους εύκολα 

-Το σύστημα εμπνέει διάφορους χρήστες 

να δημιουργήσουν πιο συναρπαστικές 

συλλογές δεδομένων από το Web 

3.2.1. Data Triplification 
Όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω, ένα semantic mashup θα μπορούσε να οριστεί 

ως τέτοιο είτε επειδή “καταναλώνει” δεδομένα που εκφράζονται μέσω ισχυρών φορμαλισμών 

όπως RDF ή OWL, είτε επειδή σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας σημασιολογικά 

εμπλουτισμένα δεδομένα. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να διατυπωθεί μία γενικευμένη 

μέθοδος για την μετατροπή οποιουδήποτε είδους δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμα 

δεδομένα. Η μέθοδος αυτή είναι ευρέως γνωστή ως data triplification [Matthew, 2010; 
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Nuzzolese et al., 2010]. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι μόνον IT-experts θα  

μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο, δεδομένου ότι απαιτούνται προγραμματιστικές 

δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Η ακολουθία των βημάτων της μεθόδου δεν είναι 

υποχρεωτική, και μάλιστα κάποια από τα βήματα μπορούν να παραλειφθούν. Τέλος, η 

μέθοδος θα μπορούσε να έχει σημαντικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις mashups που 

βασίζονται στην αντιγραφή δεδομένων. 

Βήμα 1. Επιλογή πηγών δεδομένων 

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να επιλεγούν οι κατάλληλες πηγές 

δεδομένων προκειμένου να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του mashup. Για να ανακτήσει 

κανείς δεδομένα από αυτές τις πηγές μπορεί είτε να βασιστεί στα διαθέσιμα Web 

Services/APIs (RESTful) ή να χρησιμοποιήσει πιο ξεπερασμένες μεθόδους, όπως το web 

scraping. 

Βήμα 2. Ανάλυση της δομής των δεδομένων 

Η δομή των διαθέσιμων δεδομένων θα πρέπει να αποτυπωθεί και να αναλυθεί, έτσι ώστε 

χρήσιμες πληροφορίες να ανακαλυφθούν. Στην περίπτωση των Web services/APIs, τα 

δεδομένα που επιστρέφονται εμπεριέχουν την έννοια της δομής. Για παράδειγμα, τα 

δεδομένα που επιστρέφονται συνήθως από τις RESTful υπηρεσίες, ακολουθούν κάποιο 

XML σχήμα το οποίο συνεπάγεται τη δομή της πληροφορίας. Από την άλλη, οι ιστοσελίδες 

ή άλλες πηγές δεδομένων, οι οποίες δεν προσφέρουν τα δεδομένα τους με κάποιο 

διαρθρωμένο τρόπο, απαιτούν την ανεύρεση και τη διαμόρφωση της δομής τους από την 

πλευρά των καταναλωτών. 

Βήμα 3. Επιλογή χρήσιμων δεδομένων 

Συνήθως, το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος δίνει ένα μεγαλύτερο όγκο 

πληροφοριών που μερικές φορές περιλαμβάνουν περιττές λεπτομέρειες και συνήθως είναι 

εκτός του επιδιωκόμενου πεδίου εφαρμογής του mashup. Έτσι, ένα σύνολο των σημαντικών 

δεδομένων θα πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τον προσανατολισμό και το σκοπό του 

mashup, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.2. 

Βήμα 4. Ανάκτηση δεδομένων 

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την επικοινωνία με τις επιλεγμένες πηγές και την ανάκτηση 

δεδομένων σε οποιαδήποτε διαθέσιμη μορφή (XML, JSON κ.λπ.). Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι το Amazon Web Service (REST API) έχει επιλεγεί ως πηγή δεδομένων. Η 

επικοινωνία με αυτή την υπηρεσία γίνεται απλά μέσω πολύ γνωστών HTTP  μεθόδων. Όπως 

ακριβώς οι περισσότερες RESTful υπηρεσίες, τα APIs της Amazon έχουν ένα σύνολο 

παραμέτρων για να περιορίσουν τα αποτελέσματα των HTTP μεθόδων. Το σύνολο των 

επιλεγμένων δεδομένων από το προηγούμενο βήμα προσδιορίζει το σύνολο των παραμέτρων 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ένα GET αίτημα. Αυτού του είδους τα αιτήματα 

κωδικοποιούνται σε μια URL συμβολοσειρά και οι υπηρεσίες απαντούν απλά 

χρησιμοποιώντας XML ή JSON. Στην περίπτωση του web scraping, η εξαγωγή δεδομένων 

υλοποιείται με χρήση τεχνικών όπως HTTP programming, αλγόριθμοι εξόρυξη δεδομένων, 

DOM parsing, HTML parsers, ή web-scraping λογισμικό. 
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Εικόνα 3.2.  Το τρίτο βήμα της διαδικασίας data triplification 

Βήμα 5. Ορισμός Σχήματος Γνώσης και Προσαρμογή Δεδομένων 

Ο κύριος στόχος της μεθόδου συνολικά είναι ο εμπλουτισμός των δεδομένων με 

σημασιολογία. Για το σκοπό αυτό, μία συνηθισμένη τακτική είναι η ανάπτυξη μιας 

οντολογίας που μπορεί να αποτυπώσει  και να αναπαραστήσει αποτελεσματικά την έννοια  

των δεδομένων που έχουν ανακτηθεί από τις αντίστοιχες πηγές. Η διαδικασία ανάπτυξης 

της οντολογίας καθοδηγείται κυρίως από την δομή των δεδομένων του Βήματος 2 και τα 

επιλεγμένα δεδομένα του Βήματος 3. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός σχήματος δεν αρκεί από 

μόνο του. Η προσαρμογή των δεδομένων στο σχήμα αυτό είναι απαραίτητο και μπορεί να 

επιτευχθεί χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως το XSLT, RDF, RDF βιβλιοθήκες, 

μεθόδους ευθυγράμμιση ή αντιστοίχισης οντολογιών. Για παράδειγμα, στo RDF Book 

Mashup [Bizer et al., 2007], οι XML αποκρίσεις (XML responses) από τα Amazon APIs 

αναλύονται χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα του SimpleXML της PHP. Στη συνέχεια, 

μετατρέπονται σε ένα RDF μοντέλο χρησιμοποιώντας το RDF API της PHP, που ονομάζεται 

RAP.  

Βήμα 6. Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

Μία καλή πρακτική είναι να παρέχονται τα δεδομένα ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked 

Data). 

3.2.2. Υπηρεσίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Services) 
Η μεγάλη αποδοχή των υπηρεσιών ιστού, ανεξάρτητα της υλοποίησής τους, είτε είναι 

SOAP ή RESTful, βοήθησε στην εξέλιξη των mashups. Εργαλεία για την ανάπτυξη 

mashups, όπως το Yahoo Pipes ή το IBM Mashup Center, περιορίζουν τη λειτουργία τους 

σε έναν στοχευμένο αριθμό υπηρεσιών. Ο περιορισμός στον αριθμό των υπηρεσιών, που 

μπορούν να "καταναλώσουν" οι mashup σχεδιαστές, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο 
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μειονέκτημα για τα εργαλεία αυτά [Lathem et al., 2007]. Οι χρήστες αυτών των εργαλείων 

περιορίζονται να επιλέξουν μόνο ανάμεσα σε υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν εσωτερικά ή 

υπηρεσίες που έχουν προδιαγεγραμμένη έξοδο. Ως εκ τούτου, υπηρεσίες με μη 

τυποποιημένες εισόδους ή εξόδους εξαιρούνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για 

κατανάλωση, δεδομένου ότι απαιτούν  σημαντικές τροποποιήσεις στα υφιστάμενα εργαλεία 

προκειμένου να ενσωματωθούν. Η διαδικασία προσθήκης ή αφαίρεσης μιας υπηρεσίας από 

ένα ορισμένο mashup χαρακτηρίζεται επίσης ως απαιτητική [Lathem et al., 2007]. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις για τη σημασιολογική επισήμανση 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων, η OWL-S [Martin et al., 2005], 

η WSMO [Roman et al., 2005], η SAWSDL [Farrell & Lausen, 2007] και η WSMO-Lite 

[Vitvar et al., 2008] εφαρμόζονται στην περίπτωση των WSDL υπηρεσιών που βασίζονται 

στην αρχιτεκτονική SOA. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος σκοπός των MicroWSMO και SA-

REST [Gomadam et al., 2010; Lathem et al., 2007] είναι να εμπλουτίσουν τα Web APIs 

και τις RESTful υπηρεσίες με σημασιολογία, προσαρμόζοντας υφιστάμενες ιδέες και 

φορμαλισμούς. Στην παρούσα ενότητα, εστιάζουμε σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις 

σημασιολογικής περιγραφής που είναι κατάλληλες για RESTful υπηρεσίες. Αρχικά, μια 

σύντομη αναφορά στο πρότυπο SASWDL κρίνεται σκόπιμη μιας και χρησιμοποιείται ως 

βάση για τις δύο προσεγγίσεις. 

Το πρότυπο SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema) [Farrell & 

Lausen, 2007] είναι ένα είδος φορμαλισμού πιο ελαφριάς περιγραφής από ό,τι οι άλλες 

προσεγγίσεις, αλλά όχι τόσο εκφραστικής. Ωστόσο, η προσέγγιση SAWSDL είναι πολύ 

ελπιδοφόρα, διότι επιτρέπει την προσθήκη σημασιολογικής πληροφορίας απευθείας πάνω 

από υπάρχουσες περιγραφές υπηρεσιών, συνδέοντας λέξεις-κλειδιά της υπηρεσίας στα 

στοιχεία οντολογίας. Τέλος, είναι η μόνη επίσημη σύσταση του W3C για σημασιολογικές 

διαδικτυακές υπηρεσίες.  

Επί του παρόντος, απλές HTML σελίδες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν στους 

χρήστες τι είναι μια RESTful υπηρεσία και πώς μπορεί κάποιος να την καταναλώσει. 

Επιγραμματικά, αυτή η κατηγορία των HTML σελίδων είναι για τους ανθρώπους-χρήστες 

ότι είναι οι WSDL περιγραφείς για τις μηχανές. Έτσι, αυτές οι μη δομημένες HTML σελίδες 

προσανατολίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση και η επεξεργασία των 

περιγραφών των RESTful υπηρεσιών από μηχανές είναι περιοριστική. Για να 

παρακάμψουν το πρόβλημα αυτό, πολλές ερευνητικές ομάδες υιοθέτησαν την ιδέα της 

προσθήκης σημασιολογίας στους WSDL περιγραφείς στην περίπτωση των SOAP 

υπηρεσιών. Οι σημασιολογικοί σχολιασμοί πρέπει να υλοποιηθούν πάνω από τις  

υφιστάμενες HTML περιγραφές.  

Τα πρότυπα MicroWSMO και SA-REST αποτελούν τις δύο βασικές προσπάθειες προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Και τα δυο πρότυπα ακολουθούν τις αρχές του SAWSDL έτσι ώστε 

να επισημαίνουν τις ιδιότητες των υπηρεσιών μέσα στην HTML περιγραφή και να τις 

συνδέουν με τη σημασιολογία. Πιο συγκεκριμένα, και τα δύο είδη φορμαλισμού, 

MicroWSMO ή SA-REST, περιλαμβάνουν σημασιολογικούς σχολιασμούς για τις εισόδους, 

τις εξόδους, τις λειτουργίες, τα ελαττώματα καθώς και τον τύπο των αιτημάτων. Το 

MicroWSMO βασίζεται στο hRESTs [Kopecký et al., 2009] για την περιγραφή των βασικών 

στοιχείων μιας RESTful υπηρεσίας και φαίνεται να αποτελεί επέκταση του hREST. Το SA-
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REST, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί το RDFa [Adida et al., 2008] για την σήμανση 

των ιδιοτήτων των υπηρεσιών. Ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης του SA-REST 

περιλαμβάνονται πολύπλευρη αναζήτηση, διαμεσολάβηση δεδομένων, έξυπνα mashups, 

ημι-αυτόματος σχολιασμός κειμένου και δίκτυα αισθητήρων προσανατολισμένων σε 

υπηρεσίες [Gomadam et al., 2010].  

Όπως είναι προφανές, αυτές οι δύο προσεγγίσεις υιοθετούν τις ίδιες βασικές αρχές, 

αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης. Επί πλέον, το MicroWSMO 

προσθέτει σημασιολογία ως μέσο για την αυτοματοποίηση των Web υπηρεσιών, ενώ το SA-

REST ενεργοποιεί την υποστήριξη εργαλείων με στόχο την ανεύρεση υπηρεσιών και τη 

σύνθεση mashups [Maleshkova, 2009]. 

3.2.3. Γλώσσες ανάπτυξης Mashups 
Στο παρελθόν υπήρξαν αρκετές προσπάθειες προκειμένου να απλοποιηθούν σημαντικά 

οι διαδικασίες κατασκευής mashups. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στον ορισμό πολλών 

γλωσσών εκτός από εργαλεία [Kitchin et al., 2009; Maximilien et al., 2007]. Η ιδέα των 

mashup γλωσσών έχει επεκταθεί και στην περίπτωση των semantic mashups. Σε αυτή την 

ενότητα, παρουσιάζονται μερικές από τις πιο γνωστές mashup γλώσσες που σχετίζονται με 

την έννοια της σημασιολογίας. 

3.2.3.1. MashQL 

Η αξιοσημείωτη επιτυχία του Yahoo Pipes [Jarrar & Dikaiakos, 2008; Le Phuoc et al., 

2009] σχετικά με τους mashup συντάκτες έδωσαν κίνητρο στους [Jarrar & Dikaiakos, 

2008] για να προτείνουν την MashQL, μια διαδραστική γλώσσα διατύπωσης ερωτημάτων. 

Η ιδέα συνδυασμού διαφορετικών πηγών δεδομένων σε mashups, με ένα γραφικό και 

φιλικό προς το χρήστη τρόπο χωρίς να χρειάζεται η συγγραφή κώδικα, όπως προτείνει η 

Yahoo Pipes εφαρμογή, υιοθετήθηκε από τους εμπνευστές της MashQL. Έτσι, ο στόχος της 

MashQL είναι να επιτρέπουν σε μη έμπειρους, τελικούς χρήστες να δημιουργούν 

διαγραμματικά τα δικά τους data mashups. 

Οι βασικές παραδοχές που έγιναν είναι ότι το Διαδίκτυο υποτίθεται ότι είναι μια βάση 

δεδομένων και κάθε πηγή δεδομένων διαδικτύου θεωρείται ως πίνακας και αναπαρίσταται 

σε RDF. Στη συνέχεια, ένα mashup θεωρείται ως ερώτημα σε αυτούς τους πίνακες και το 

ερώτημα εκφράζεται σε SPARQL. Η καινοτομία της MashQL είναι ότι καμία γνώση σχετικά 

με τις τεχνολογίες RDF και SPARQL, καθώς και καμία προηγούμενη κατανόηση του 

σχήματος ή της δομής των διαθέσιμων πηγών, δεν απαιτούνται για να δημιουργηθεί το 

mashup.  

Jarrar et al [Jarrar & Dikaiakos, 2012] έχουν προτείνει δύο υλοποιήσεις της MashQL, 

ένα online editor mashup - βλ. Εικόνα 3.3 - και ένα plug-in πρόγραμμα στο Firefox. Αυτές 

οι υλοποιήσεις προσφέρονται δωρεάν και μπορούν να γίνουν κατεβάσετε στον ιστότοπο της 

γλώσσας http://sina.birzeit.edu/mashql/. Για να εκτελεστεί η παραπάνω υλοποιήση, χρειάζεται 

έκδοση του Firefox 3.5 ή χαμηλότερη, και Java JRE ή JDK.  
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Εικόνα 3.3.  MashQL-Editor 

Η λειτουργία της MashQL αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις κύριες ενότητες:  

1. την ενότητα εισαγωγής ερωτήματος,  

2. την ενότητα σώματος του ερωτήματος και  

3. την ενότητα εξόδου ερωτήματος.  

Η πρώτη ενότητα ορίζει τις πηγές δεδομένων που πρόκειται να ερωτηθούν. Η δεύτερη 

προσδιορίζει το σώμα του ερωτήματος. Το αποτέλεσμα του ερωτήματος μεταφέρεται στην 

τελική ενότητα η οποία διαμορφώνει τα αποτελέσματα σε HTML ή XML ή σε RDF. Ειδικά 

στην τελευταία περίπτωση, τα αποτελέσματα εκφρασμένα σε RDF μπορούν να αποτελέσουν 

είσοδο σε άλλα ερωτήματα, μετατρέποντας έτσι την ενότητα εξόδου σε ενότητα εισόδου 

ερωτήματος. Αυτή η τελευταία λειτουργία επιτρέπει τη διαβίβαση των ερωτημάτων και την 

επαναχρησιμοποίηση των mashups ως είσοδο σε άλλα mashups. 

3.2.3.2. Mashup Rule Language 

Σε αυτήν την υποενότητα, εστιάζουμε στο ερευνητικό έργο που παρουσιάστηκε στο 

[Jung & Park, 2011], το οποίο αφορά τη δημιουργία mashups χρησιμοποιώντας μία 

mashup γλώσσα κανόνων. Εν συντομία, ένα σύστημα βασισμένο σε οντολογικά μοντέλα 

προτείνεται με στόχο την υποστήριξη χρηστών, που δεν διαθέτουν εμπειρία 

προγραμματισμού, για την εύκολη κατασκευή mashups από διαδικτυακές πηγές. Οι 

διαδικτυακές πηγές που πρόκειται να συνδυαστούν είναι τα αποτελέσματα μιας 

διαδικασίας αναζήτησης που εφαρμόστηκε με την βοήθεια του Google AJAX Search API. 

Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν την αναζήτηση ορίζοντας απλά ένα ερώτημα και 

καθορίζοντας έναν mashup κανόνα ο οποίος προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται 

να κατασκευαστεί το mashup. Επιπλέον, μια οντολογία μπορεί να οριστεί με στόχο να 

περιορίσει το πεδίο της αναζήτησης.  
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Σε κάθε mashup κανόνα, ο χρήστης πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τους πόρους τους 

οποίους το σύστημα θα πρέπει να αναζητήσει. Στη συνέχεια, η διάταξη των αποτελεσμάτων 

πρέπει να καθοριστεί. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης δηλώνει σε ποιό σημείο της 

ιστοσελίδας του mashup θα πρέπει να προβληθούν τα αποτελέσματα (στο κέντρο, στη δεξιά 

πλευρά, στην αριστερή πλευρά, στην κορυφή ή στο κάτω μέρος). Επιπλέον, χρειάζεται να 

διευκρινιστεί εάν η αναζήτηση θα περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή όχι, και να 

δηλωθεί κατηγορηματικά κάθε ειδικός όρος ερωτήματος. Στην περίπτωση ενός 

προσαρμοστικού, εξατομικευμένου mashup, ένα μοντέλο χρήστη θα πρέπει επίσης να 

καθοριστεί στο σώμα του mashup κανόνα. 
 

 

Εικόνα 3.4.  Λειτουργικότητα του Mashup Rule Language 

Μετά τον ορισμό του mashup κανόνα, είναι απαραίτητο να αποφασιστεί αν μια 

οντολογία θα ληφθεί υπόψη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Σε 

αυτή την περίπτωση, είτε μία νέα οντολογία για έναν συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει οριστεί 

ή σχετικές οντολογίες από το Swoogle μπορούν να ανακαλυφθούν [Ding et al., 2004]. Η 

συνολική ροή εργασιών του συστήματος και ο ορισμός του κανόνα φαίνεται στην Εικόνα 

3.4. 

3.2.4. Design Frameworks 
Αν και η κατασκευή των mashups έχει απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, η επιλογή των   

mashup συστατικών θα πρέπει να γίνεται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο από τους 

mashup  σχεδιαστές, και είναι δίχως αμφιβολία ένα πολύ περίπλοκο έργο. Επιπρόσθετα, 

η πληθώρα διαθέσιμων επιλογών που παρουσιάζονται στο ProgrammableWeb.com, 

αποπροσανατολίζει τους σχεδιαστές από το να επιλέγουν αποτελεσματικά τα κατάλληλα 

συστατικά. Ως εκ τούτου, προσπάθειες για πιο αποτελεσματική επιλογή mashup 

συστατικών κερδίζουν όλο και περισσότερο τη προσοχή. Αυτά τα συστήματα βασίζονται στην 

περιγραφή και την οργάνωση των mashup συστατικών. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε 

δύο τέτοια συστήματα, SMASHMAKER και sMash. 

User Query 
Define ontology 

or 

Select ontology 

Extended Query 

Searching Resources 

Aligning Results 

General Mashup Adaptive Mashup 

 Optional terms 

User Model 

Site restriction 

Resources 

Layout of results 
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3.2.4.1. SMASHMAKER 

Το SMASHAKER (Semantic MASHup shAKER) [Bianchini et al., 2010; Melchiori, 

2011] είναι ένα πρωτότυπο περιβάλλον εργαλείων που υποστηρίζει το σχεδιαστή με ένα 

διαδραστικό και “προληπτικό” τρόπο ώστε να επιλέγει και να συνθέτει τα mashup 

συστατικά. Εν συντομία, το πλαίσιο αυτό συλλέγει mashup συστατικά από το Web, όπως 

Web APIs και SOAP υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω είναι σημασιολογικά περιγεγραμμένα 

μέσω κατάλληλων μεθόδων, όπως SA-REST wrappers, RSS/Atom feeds ή SAWSDL, 

ανάλογα με τη πηγή δεδομένων. Οι σημασιολογικές περιγραφές των συστατικών, ως XML 

έγγραφα, αποθηκεύονται στο Mashup Component Repository.  

Οι σημασιολογικοί περιγραφείς οργανώνονται ανάλογα με την Mashup Οντολογία, σε 

ότι αφορά την ομοιότητα των συντελεστών. Ο Similarity Evaluator και ο Coupling 

Evaluator ελέγχουν τη λειτουργική ομοιότητα και το βαθμό σύζευξης μεταξύ των 

σημασιολογικών περιγραφών αντιστοίχως, και ταξινομούν τον κατάλογο των υποψηφίων 

συστατικών με βάση την επιλογή του σχεδιαστή. Όλες αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνονται 

στη λειτουργική μονάδα Mashup Engine του SMASHAKER.  

Μέσω ενός διαθέσιμου GUI, ένας mashup σχεδιαστής μπορεί να καθορίσει ένα αίτημα 

για ένα επιθυμητό συστατικό. Στη συνέχεια, το σύστημα απαντά στο χρήστη με ένα σύνολο 

από συστατικά που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με το ζητούμενο. Αν ο σχεδιαστής 

επιλέξει ένα από τα προτεινόμενα, το αρχικό σύνολο ομοιότητας ενημερώνεται και 

πρόσθετα συστατικά προτείνονται. Αυτά τα νέα μπορεί να είναι παρόμοια με αυτό που 

επιλέχθηκε ή μπορεί να συνδυαστούν αποτελεσματικά με ήδη επιλεγμένα κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του mashup. 

3.2.4.2. sMash 

Η έννοια της ταξινόμησης των Web APIs καθώς και η αποτελεσματική τους 

ανακαλυψιμότητα και επιλογή για την ανάπτυξη mashup φαίνεται να έχει υιοθετηθεί και 

στην περίπτωση του sMash (semantic-based Mashup) [Bin et al., 2009; Huajun et al., 

2009]. Η βασική ιδέα αυτής της εργασίας είναι η κατασκευή και απεικόνιση ενός 

πραγματικού δικτύου δεδομένων API το οποίο κάνει ευκολότερη την ανάπτυξη του mashup 

και μέσω της πλοήγησης εμπνέει τη δημιουργία mashups με περισσότερο ενδιαφέρον.  

Για κάθε API, το σύστημα διατηρεί μία περιγραφή μεταδεδομένων σε RDF. Στο API  

δίκτυο, κάθε API αναπαρίσταται ως κόμβος. Μια σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων σημαίνει ότι 

αυτά τα δύο APIs μπορούν να συνδυαστούν, έτσι οι δύο κόμβοι συνδέονται μέσω μιας 

'mashupable' σχέσης. Η πλοήγηση ενός χρήστη σε αυτό το δίκτυο ορίζει μια 

διαδρομή/ίχνος η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως mashup. Το σύστημα προσφέρει 

λειτουργίες συστάσεων για υποστήριξη των χρηστών που έχουν σαφείς ιδέες για το πώς τα 

αποτελέσματα του mashup θα πρέπει αλλά και για τους χρήστες που προσπαθούν να 

κατασκευάσουν ένα mashup χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδικασία συστάσεων 

ολοκληρώνεται με την διεξοδική ανάλυση του δικτύου των APIs, των διαδρομών που έχουν 

προκύψει από τη πλοήγηση του χρήστη στο δίκτυο και ενός αποθετηρίου από mashups 

[Huajun et al., 2009].  

Δύο είδη συστάσεων προσφέρονται από το σύστημα, οι trace-based και inference-based 

συστάσεις, υποστηρίζοντας τους αρχάριους χρήστες και τους έμπειρους χρήστες 
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αντιστοίχως. Στην περίπτωση της trace-based σύστασης, το sMash αναλύει τα ίχνη που 

συνέβησαν μέχρι τώρα και προτείνει μία από τις 10 πιο δημοφιλείς συνδέσεις για να 

προχωρήσει. Από την άλλη, η inference-based σύσταση βασίζεται σε ένα αποθετήριο από 

mashups τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Yahoo Pipes και στο ProgrammableWeb.  

Πιο συγκεκριμένα, ένα δείγμα API δίκτυο κατασκευάζεται συμπεριλαμβανομένων όλων 

των APIs που χρησιμοποιούνται από τα mashups του αποθετηρίου. Στη συνέχεια, το 

sMash εντοπίζει τα ανεξερεύνητα APIs με βάση τις διαδρομές του χρήστη και τα 

απεικονίζει. Τέλος, το σύστημα συμπεραίνει και συνιστά τα 10 κορυφαία APIs 

υπολογίζοντας το βαθμό ομοιότητας μεταξύ των κόμβων των διαδρομών αλλά και των 

κόμβων που περιλαμβάνονται στο αποθετήριο [Huajun et al., 2009].  

3.3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ SEMANTIC MASHUPS 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία τα οποία παρέχουν πλήρη 

λειτουργικότητα για την κατασκευή και τη δημοσίευση semantic mashups. Παρόλο που 

υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τα πρότυπα και τις προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη semantic mashup, η ενσωμάτωση αυτών των μεθοδολογιών σε ώριμα, πρακτικά 

εργαλεία είναι περιορισμένη. Τα πιο αντιπροσωπευτικά και αρκετά εφαρμόσιμα εργαλεία 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα εξής: Semantic Web Pipes, Jigs4OWL και SWEET. 

Τα πρώτα δύο διευκολύνουν τη διαδικασία συγκέντρωσης των σημασιολογικών δεδομένων 

και αξιοποιούν συνήθεις τεχνικές όπως pipelining και widgets, αντίστοιχα. Το τελευταίο 

εργαλείο διευκολύνει τη δημιουργία ενός mashup υποστηρίζοντας το σημασιολογικό 

σχολιασμό μιας RESTful Web υπηρεσίας. Στο τέλος της ενότητας, παρατίθεται μία  

συγκριτική ανάλυση των προαναφερθέντων εργαλείων, μαζί με μια επισκόπηση μερικών,  

άλλων σχετικών προσπαθειών. 

3.3.1. Semantic Web Pipes 
To Sematic Web Pipes (SWP) ή DERI Pipes [Morbidoni et al., 2008; Le Phuoc et al., 

2009] είναι μία πολλά υποσχόμενη δουλειά βασισμένη στην κλασσική αφαιρετικότητα του 

σωλήνα-pipe, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί στην παράλληλη επεξεργασία και έχει 

υιοθετηθεί στο Yahoo Web Pipes, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

mashup. Εν ολίγοις, το SWP είναι μία μηχανή και ένα GUI που εξυπηρετεί 

μετασχηματισμούς δεδομένων του Σημασιολογικού Ιστού - βλέπε Εικόνα 3.5 - καθώς και 

ένα ισχυρό εργαλείο για την κατασκευή mashups βασισμένα σε RDF. 

Η συνάθροιση, το φιλτράρισμα και οι διαδικασίες μετασχηματισμού RDF δεδομένων 

εκτελούνται από ειδικούς τελεστές που μπορούν να οργανωθούν σε ένα pipe μέσω ενός Web 

γραφικού επεξεργαστή. Επομένως, ένα Semantic Web pipe ορίζεται από ένα σύνολο 

συνδεδεμένων τελεστών. Το pipe που προκύπτει μπορεί με τη σειρά του να χρησιμοποιηθεί 

ως τελεστής σε άλλα pipes. Ένας τελεστής μπορεί να είναι η RDF/XML εξαγωγή από  

υπάρχον διαδικτυακό περιεχόμενο, SPARQL ερωτήματα ή πιο προηγμένη εφαρμογή 

RDFS/OWL κανόνων συμπερασμού. Κάθε τελεστής έχει τουλάχιστον μία είσοδο και μόνο 

μία έξοδο. Η έξοδος ενός pipe μπορεί να είναι ένα RDF μοντέλο ή ένα XML αρχείο, το οποίο 

μπορεί να ανακτηθεί μέσω HTTP πρωτόκολλο. Ομοίως, ένα pipe ή ένας τελεστής δέχεται 
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κείμενο συμβολοσειράς, RDF ή XML ως είσοδο. Τέλος, οι προγραμματιστές μπορούν να 

επεκτείνουν τη λειτουργικότητα που προσφέρει το προτεινόμενο εργαλείο με τη δημιουργία 

νέων pipes από τελεστές. 

 

Εικόνα 3.5.  Το GUI του Semantic Web Pipes 

Το SWP είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που περιέχει έναν διαδικτυακό 

επεξεργαστή για εύκολη σύνθεση pipes από drag & drop τελεστές. Επιπλέον, διαθέτει ένα 

μηχανισμό εκτέλεσης για τους τελεστές και ένα αποθετήριο για την αποθήκευση 

αναπαραστάσεων των pipes. Ο μηχανισμός εκτέλεσης του SWP επιτρέπει να εκτελούνται τα 

pipes στη γραμμή εντολών ή να ενσωματώνονται σε μια εφαρμογή, αφού ο χρήστης 

χρησιμοποιεί το pipes-engine πακέτο. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να αναπτύξουν και να 

εκτελέσουν pipes σε java εφαρμογές μέσω ενός ισχυρού και απλού API. 

3.3.2. Jigs4OWL 
Το Jigs4OWL αποτελεί ένα εργαλείο που επιτρέπει την κατασκευή διαδικτυακών 

εφαρμογών οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν, να απεικονίζουν και να συνδυάζουν 

σημασιολογικά δεδομένα. Για τη διευκόλυνση κατασκευής τέτοιων εφαρμογών, το 

Jigs4OWL προσφέρει πολλά widget πρότυπα τα οποία χειρίζονται σημασιολογικό 

περιεχόμενο.  

Τα widgets είναι αποσπάσματα κώδικα που εκτελούνται μέσα σε μία σελίδα και  

συγκεντρώνουν λειτουργικότητα συχνά χρησιμοποιημένη. Στην περίπτωση του Jigs4OWL, 

κάθε widget είναι μια δέσμη από JavaScript αρχεία που φιλοξενούνται στον Jigs4OWL 

εξυπηρετητή. Ο αντίστοιχος κώδικας αυτόματα φορτώνεται και το widget αρχικοποιείται 
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κατά τη φόρτωση. Μόλις καθοριστεί η βάση γνώσεων, το widget αποκτά πρόσβαση στη 

σημασιολογική υποδομή του διακομιστή μέσω των ειδικών API μεθόδων. 

 

Εικόνα 3.6.  Info WigetQ Wine Οντολογία 

Προς το παρόν, η λειτουργικότητα που προσφέρεται από όλα τα διαθέσιμα widgets του 

Jigs4OWL συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία: 

α) σύνθετη πλοήγηση σημασιολογικών δεδομένων,  

β) γραφική εξερεύνηση ιεραρχιών τάξεων είτε ως δέντρα είτε ως 2D χάρτες,  

γ) αναζήτηση βάσεων γνώσεων μέσω οντοτήτων, και  

δ) ανάκτηση πληροφοριών από μία συγκεκριμένη βάση γνώσης, βλ. Εικόνα 3.6.  

Αυτά τα widgets είναι προσαρμόσιμα και μπορούν να συνεργαστούν με άλλους 

διακομιστές. Κατά συνέπεια, οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το Jigs4OWL για την 

ανάπτυξη mashup εφαρμογών μπορούν να αξιοποιήσουν τα παρεχόμενα widgets και να 

τα συνδυάσουν με άλλα παρόμοια modules ή πηγές δεδομένων στον ιστό, χωρίς να 

ανησυχούν για ζητήματα όπως φιλοξενία οντολογιών, πρόσβαση και συλλογιστική. 

Προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε σημασιολογικά δεδομένα, ο διακομιστής του 

Jigs4OWL παρέχει ένα τελικό σημείο πρόσβασης SPARQL-DL. Το SPARQL-DL είναι ένα 

υποσύνολο της SPARQL που χρησιμοποιείται ως γλώσσα επερωτήσεων για οντολογίες OWL- 

DL. Οι μόνοι τύποι SPARQL-DL ερωτημάτων που υποστηρίζονται στο Jigs4OWL είναι ASK 

και SELECT.  

3.3.3. SWEET: Semantic Web Services Editing Tool 
Το SWEET [Maleshkova et al., 2010] είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή υλοποιημένη 

με χρήση Javascript και ExtGWT, βλ. Εικόνα 3.7. Αυτό το εργαλείο παρέχει υποστήριξη 

στους χρήστες προκειμένου να περιγράψουν σημασιολογικά τις RESTful υπηρεσίες 

σημειώνοντας τις ιδιότητες των υπηρεσιών, αναζητώντας κατάλληλες οντολογίες και 

προσθέτοντας σημασιολογικές πληροφορίες. Οι εμπνευστές αυτού του έργου 

χρησιμοποιούν το πρότυπο MicroWSMO για την επίτευξη του σημασιολογικού σχολιασμού 

των υπηρεσιών.  

Συνοπτικά, το SWEET λαμβάνει ως είσοδο μία HTML σελίδα, η οποία περιγράφει 

λεπτομερώς την RESTful υπηρεσία, και δίνει ως έξοδο είτε μια βελτιωμένη έκδοση της 

HTML περιγραφής, εμπλουτισμένη με σημασιολογία ή μία RDF MicroWSMO περιγραφή. 

Έτσι, ο χρήστης θα πρέπει να ολοκληρώσει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: 

Βήμα 1: Επισήμανση των ιδιοτήτων των υπηρεσιών εισάγοντας hRESTs tags μέσα στην 

HTML σελίδα (Navigator Panel)  

Βήμα 2: Αναζήτηση ανάμεσα σε μια σειρά οντολογιών για την επιλογή της πιο κατάλληλης 

για σχολιασμό των ιδιοτήτων των υπηρεσιών  
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Βήμα 3: Προσθήκη σημασιολογικών σχολιασμών στις επισημασμένες ιδιότητες των  

υπηρεσιών (Annotation Editor Panel)  

Βήμα 4: Τοπική αποθήκευση της σχολιασμένη HTML σελίδας ή εξαγωγή ως RDF 

(Semantic Description Panel)  

 

Εικόνα 3.7.  Το GUI του SWEET 

Συνεπώς, το SWEET μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία σημασιολογικών περιγραφών 

RESTful υπηρεσιών, και ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για τη 

διευκόλυνση δημιουργίας mashups. 

3.3.4. Επισκόπηση των εργαλείων  
Ο Πίνακας 3-2 συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των τριών εργαλείων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επίσης, επισημαίνει τη σχέση των εργαλείων με τις 

σημασιολογικές τεχνολογίες καθώς και τις αναπτυξιακές προσεγγίσεις που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος data triplification φαίνεται να είναι κοινή βάση για κάθε 

εργαλείο. Το SWEET είναι ένα εργαλείο που η υποδομή του βασίζεται αποκλειστικά στα 

Semantic Web Services. Όσον αφορά το Jig4OWL, δεν φαίνεται να εμπίπτει σαφώς σε 

κάποια από τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα Μέθοδοι και Τεχνικές για 

την Ανάπτυξη Semantic Mashup. Ωστόσο, η τεχνική του data triplification είναι μια 

εξαίρεση, δεδομένου ότι το Jigs4OWL έχει πρόσβαση σε δεδομένα που αναπαρίστανται από 

OWL-DL οντολογίες μέσω SPARQL. Επίσης, το εργαλείο Semantic Web Pipes θα μπορούσε 

να αρχικοποιήσει τη λειτουργία του χρησιμοποιώντας τη mashup γλώσσα MashQL. Το 

SWP θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τα Semantic Web Services, καθώς τα 

τελευταία παρέχουν σημασιολογικά σχολιασμένα δεδομένα σε μορφή RDF. 

Οι εφαρμογές Sig.ma, Tabulator, Potluck και SPARQL Extensions θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στα εργαλεία των semantic mashups. Το Sig.ma [Tummarello et al., 

2010] είναι ένας απλός και γενικού σκοπού συναθροιστής δεδομένων που επιτρέπει τη 
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περιήγηση και αξιοποίηση δεδομένων από κατανεμημένες και άσχετες πηγές του Ιστού. 

Επίσης, το σημασιολογικό πρόγραμμα περιήγησης Tabulator [Berners-Lee et al., 2006], 

που προσφέρεται ως επέκταση του Firefox, συγκαταλέγεται βιβλιογραφικά στις 

προσπάθειες για τη δημιουργία semantic mashup. Δεν μπορεί να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας mashups, αλλά θεωρείται ως ένα εργαλείο για τη δημιουργία 

προσωπικών mashups. Τα SPARQL Extensions, που προτάθηκαν [Nowack, 2008] στο 

πλαίσιο του ARC2 RDF Store, επαναχρησιμοποιούν και βελτιώνουν τη διαισθητική σύνταξη 

του SPARQL προκειμένου να παρέχουν λειτουργίες συγκέντρωσης/ενημέρωσης δεδομένων 

(SPARQL+), επεξεργασίας (SPARQLScripting) και αποτελεσμάτων (SPARQL Result 

Templates). Αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε ένα σύνολο κατάλληλων εργαλείων για τη 

δημιουργία semantic mashup. Το Potluck [Huynh et al., 2007] είναι ένα εργαλείο που 

διατίθεται μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλο περισσότερο για απλούς χρήστες, δίχως 

να εξαιρεί τους πιο προχωρημένους χρήστες και προγραμματιστές. Αυτό το εργαλείο 

χειρίζεται τα ανακτημένα δεδομένα από τις διαδικτυακές πηγές σε μορφή RDF. 

Πίνακας 3-2.  Σημασιολογικά χαρακτηριστικά και standards για τα εργαλεία των semantic mashups   

Τύπος Σημασιολογικές 
τεχνολογίες 

Λειτουργικότητα - Χαρακτηριστικά 
Προσεγγίσεις ανάπτυξης 

semantic mashups 

Semantic 
Web Pipes 

RDF 
SPARQL 
RDFS/OWL 

 Μετασχηματισμοί σημασιολογικών δεδομένων 

 Δημιουργία RDF-based mashups 

 Βασίζεται στην έννοια των pipes 

Data triplification 

Jigs4OWL 
SPARQL 
OWL-DL 

 Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών με 
δυνατότητες συνάθροισης και απεικόνισης 
σημασιολογικών δεδομένων 

 Διαθέσιμα αποτελέσματα σε SPARQL-DL 
endpoints 

 Βασίζεται στα widgets 

Data triplification 

SWEET 
RDF  
Microformats 

 Δημιουργία semantic mashups 

 Σημασιολογικός σχολιασμός RESTful Web 
Services 

Semantic Web Services 

 

Ωστόσο, τα παραπάνω εργαλεία δεν φαίνονται να κάνουν εκτεταμένη χρήση των 

σημασιολογικών τεχνολογιών σε τέτοιο βαθμό που η κατηγοριοποίησή τους ως semantic 

mashup εργαλεία θα ήταν δικαιολογημένα. Ομοίως, δεν ακολουθούν μια διαδικασία 

ανάπτυξης βασισμένη στη σημασιολογία με την έννοια που αποδόθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. 

3.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ SEMANTIC MASHUPS 

Για την καλύτερη κατανόηση της χρησιμότητας των semantic mashups, 

παρουσιάζουμε σε αυτή την ενότητα κάποια παραδείγματα που υφίστανται στο πραγματικό 

κόσμο και καλύπτουν διαφορετικoύς τομείς ενδιαφέροντος. Έχουμε επιλέξει ένα ζευγάρι 

εφαρμογών από τον τομέα του ηλεκτρονικού τουρισμού, αν και υπάρχουν ήδη semantic 

mashups σε άλλες σημαντικές περιοχές της πραγματικής ζωής, όπως βιοϊατρική[Sahoo et 

al., 2008], ηλεκτρονική μάθηση [Soylu et al., 2010] και άλλα.  
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Όταν κάποιος οργανώνει ένα ταξίδι, σίγουρα θα πρέπει να επιλέξει τα πιο ελκυστικά 

μέρη που θα πρέπει να επισκεφθεί. Για το σκοπό αυτό, μια πληθώρα Web 2.0 εργαλείων 

έχουν ήδη αναπτυχθεί. Ως εκ τούτου, οι ταξιδιώτες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση 

σε blogs, podcasts, wikis, map mashups και πολλά άλλα είδη πηγών για να μοιραστούν 

τις εμπειρίες τους και τη ταξιδιωτική τους περιπέτεια. Όλα τα παραπάνω συστήματα 

εκμεταλλεύονται την έννοια του mashup.  

Στις ακόλουθες δύο υποενότητες, θα περιγραφούν δύο γνωστά mashups για τον 

τουρισμό, τα οποία επωφελούνται από τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι 

σημασιολογικές τεχνολογίες. Το πρώτο αφορά έναν έξυπνο σύστημα βασισμένο σε 

οντολογίες. Το δεύτερο βασίζεται στις αρχές κατανάλωσης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. 

3.4.1. Ένα έξυπνο σημασιολογικό mashup για το τουρισμό  
Αυτή η εργασία προτείνει ένα έξυπνο σύστημα συστάσεων που επεξηγεί πώς μπορούν 

οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού να αξιοποιηθούν στη συσσωμάτωση δεδομένων, 

καθιστώντας τη δημιουργία semantic mashups ευκολότερη [Wang et al., 2010]. Τα 

αποτελέσματα αυτής της εργασίας έχουν εφαρμοστεί σε ένα πραγματικό σύστημα, 

εξειδικευμένο στους τουριστικούς χώρους της Κίνας. Αυτό το σύστημα στοχεύει στην 

ενσωμάτωση ετερογενών online ταξιδιωτικών πληροφοριών (mashup) και τη σύσταση 

τουριστικών αξιοθέατων. Αυτός ο διπλός σκοπός επιτεύχθηκε με την ανάπτυξη δύο 

οντολογικών μοντέλων, την Οντολογία Ταξιδιών (Travel Ontology) και την Οντολογία 

Χρηστών (User Ontology) όπως φαίνεται στην βλέπε Εικόνα 3.8. 

 

Εικόνα 3.8.  Η αρχιτεκτονική του συστήματος τουρισμού 

Η Travel Ontology αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου 

συστήματος και είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών τουριστικών ιστοτόπων και Web/Open 
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καταλόγων. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην παρατήρηση των βασικών 

όρων που χρησιμοποιούνται στους χάρτες και στο μενού των ιστοτόπων. Η λίστα των 

βασικών όρων που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την κατασκευή των 

βασικών εννοιών και σχέσεων στο προκύπτον οντολογικό μοντέλο. Χωρικά δεδομένα από 

διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Google Map, το Yahoo Weather και το WikiTravel 

συνδυάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία στιγμιότυπων της Travel 

Ontology. 

Η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού μοντέλου για το προφίλ των χρηστών βοήθησε στην 

επίτευξη των συστάσεων του συστήματος. Η User Ontology στοχεύει στη συγκέντρωση 

προσωπικών πληροφοριών, προτιμήσεων, αναγκών και ενδιαφερόντων σχετικά με ένα 

χρήστη. Άλλες έννοιες της οντολογίας, όπως η ηλικία, το φύλο, και το επάγγελμα 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της οντολογίας. Τέλος, το σύστημα κάνει 

εξατομικευμένες συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τη ταξιδιωτική συμπεριφορά του 

χρήστη καθώς και τη συμπεριφορά άλλων χρηστών αξιοποιώντας ένα Bayesian δίκτυο.  

3.4.2. eZaragoza 
Το έργο eZaragoza [Tejo-Alonso et al., 2010], που αναπτύχθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο της Σαραγόσα, αποτελεί ένα mashup που καταναλώνει πληροφορίες σχετικά 

με τα μνημεία και τα ιστορικά κτίρια, τα εστιατόρια, τα καταλύματα, τις εμπορικές 

περιοχές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες αναψυχής από μια εσωτερική 

πηγή, που ονομάζεται CRUZAR [Mínguez et al., 2009]. Το τελευταίο είναι ένα διαφορετικό 

έργο, το οποίο πραγματώθηκε επίσης από το δημοτικό συμβούλιο της Σαραγόσα και 

μετατρέπει όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες σε Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

διαθέτοντάς τα μέσω ενός τελικό σημείο πρόσβασης SPARQL. Αυτές οι πληροφορίες είναι 

επίσης εμπλουτισμένες με χωρικά δεδομένα και συνδέσμους πολυμέσων.  

Από την άλλη πλευρά, το έργο eZaragoza, ανακτά πρόσθετα δεδομένα από υπηρεσίες, 

όπως το Flickr (για δεδομένα εικόνων), το YouTube (για δεδομένα βίντεο), τους Google 

χάρτες (για προηγμένα χωρικά δεδομένα), το Yahoo (για καιρικές συνθήκες προβλέψεις) 

και τη Wikipedia (για πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα). Δεδομένου ότι αυτές οι 

υπηρεσίες είναι RESTful, η ανάκτηση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων 

APIs.  

Επιπλέον, πολλές όψεις των διαθέσιμων δεδομένων μπορούν να οριστούν και στη 

συνέχεια να χειριστούν ως μία διεπαφή χρήστη, που ονομάζεται gadget. Για παράδειγμα, 

για έναν RDF πόρο, σχετικό με μια οντότητα-μνημείο, είναι δυνατόν να ορίζονται τέσσερις 

ξεχωριστές όψεις, όπως “multimedia view”, “factsheet view, “map view” και “document 

view”. Αυτές οι διαφορετικές όψεις μπορούν είναι συνδεδεμένες και διατεταγμένες με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, με βάση στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη. Έτσι, κάθε 

χρήστης έχει τη δική του εξατομικευμένη διεπαφή για πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα.  

Η συνολική λειτουργία των gadgets είναι σημαντική στην περίπτωση του έργου 

eZaragoza και επιτυγχάνεται μέσω της EzWeb [Lizcano et al., 2008]. Το EzWeb είναι μια 

πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για mashup που περιέχει ένα γενικό κατάλογο από gadgets. 

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα, έναν χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του gadgets. 
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Τέλος, σε αυτήν την πλατφόρμα, οποιοδήποτε είδος gadget μπορεί να διασυνδεθεί για την 

ανταλλαγή πληροφοριών. 

3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Όσο και θεμελιώδεις μπορεί να είναι οι συνέπειες της προώθησης του Web 3.0, η 

μετάβαση σε αυτό θα ήταν “ήσυχη” και “φυσική”. Και αυτό διότι δεν είναι οι τεχνολογίες 

(ήδη διαθέσιμες) που οδηγούν αυτές τις εξελίξεις, αλλά η αυξανόμενη αναγκαιότητα τόσο 

των χρηστών όσο και των προγραμματιστών που εμπνέουν την βελτίωση και τη προώθηση 

αυτών των τεχνολογιών. Η στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού έχει ήδη αρχίσει να έχει μια 

κάθετη επιρροή σε καθιερωμένα Web 2.0 παραδείγματα, και οι mashup εφαρμογές δεν θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.  

Για πρώτη φορά, πλούσιες περιγραφές για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, 

βασισμένες σε αρκετά εκφραστικούς φορμαλισμούς όπως το RDF(S) και η OWL, μπορούν 

να βοηθήσουν στην επιλογή, στο φιλτράρισμα, στη σύσταση και στη σύνθεση πηγών 

δεδομένων. Σε αυτό το πνεύμα, ένας σημαντικός αριθμός από γλώσσες, πλαίσια 

σχεδιασμού και συστήματα έχουν προταθεί με σκοπό τη διευκόλυνση σχεδιασμού και 

ανάπτυξης mashups.  

Ομοίως, πολλά εργαλεία, GUIs και εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί για να παρέχουν 

λειτουργικότητα και δυνατότητες για σύνθεση semantic mashups. Οι προσπάθειες αυτές 

περιλαμβάνουν προσεγγίσεις για σημασιολογικό σχολιασμό υπηρεσιών, αναπαράσταση 

πηγών δεδομένων με χρήση RDF/OWL και συστατικά για κατανάλωση σημασιολογικών 

δεδομένων.  

Έχοντας διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και πρακτικότητας, όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

στοχεύουν στο να “τιθασεύσουν” τη σημασιολογία του περιεχομένου και των υπηρεσιών 

ώστε να καταστίσουν την ανάπτυξη και χρήση των mashups μια καλύτερη εμπειρία. Τα 

semantic mashups μπορεί να μην είναι ακριβώς τα “killer-app” του διαδικτύου του 

μέλλοντος. Ωστόσο, είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής διαφόρων 

τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού καθώς και της φιλοσοφίας της επόμενης γενιάς 

εφαρμογών ιστού. Ελπίζουμε ότι αυτή η ενότητα θα συμβάλει στη συστηματική αξιολόγηση 

των semantic mashups καθώς και των μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης αυτών. 
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Κεφάλαιο 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΣΕ WΕΒ 3.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, είναι κοινή πεποίθηση ότι το 

όραμα του Σημασιολογικού Ιστού έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το Web 2.0. 

Στην πραγματικότητα, και οι δύο τεχνολογίες χρειάζονται η μία την άλλη για να ξεπεράσουν 

τα δικά τους μειονεκτήματα [Anjomshoaa et al., 2009]. Με την ενσωμάτωση 

σημασιολογικών τεχνικών στο Web 2.0, κινούμαστε εννοιολογικά πιο κοντά στο Web 3.0, 

καθιστώντας εφικτές διαδικτυακές εφαρμογές με χαρακτηριστικά εξατομίκευσης και 

σύστασης [Cho, 2008]. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, στη παρούσα διδακτορική διατριβή, προτείνουμε μία 

διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη σε μία αρχιτεκτονική 3-επιπέδων (Pomonis et al., 

2009), η οποία συνδυάζει τις βασικές αρχές του Σημασιολογικού Web με τα mashups του 

Web 2.0. Η ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής, που ονομάζεται Books@HPCLab, εστιάζει 

κυρίως στην ανάπτυξη οντολογιών και στην ένταξη μηχανισμών συλλογισμού με απώτερο 

στόχο τη δημιουργία ενός mashup. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής - και 

ταυτόχρονα το πρωταρχικό πλεονέκτημα του Web 3.0 - είναι η εξατομίκευση των χρηστών, 

η οποία υλοποιείται με το σχεδιασμό και τη χρήση σημασιολογικών κανόνων (rules). 

Επιγραμματικά, η εφαρμογή παρέχει μια έξυπνη και κλιμακούμενη υπηρεσία για 

εξατομικευμένη αναζήτηση σε δημοφιλή on-line βιβλιοπωλεία. Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητούν και να βρίσκουν μεταδεδομένα και πωλήσεις για βιβλία που 

ταιριάζουν με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στην πραγματικότητα, αυτά τα δεδομένα 

συλλέγονται και συνδυάζονται από διαφορετικές και ετερογενείς πηγές του Ιστού, όπως το 

Amazon και το Half eBay, σχηματίζοντας έτσι ένα mashup δεδομένων. Τα μεταδεδομένα 

των βιβλίων σε συνδυασμό με τις προσφορές τους μετατρέπονται σε τριπλέτες, και 

διατηρούνται σε μία οντολογία, την BookShop. Η αναπαράσταση της πληροφορίας με αυτό 

το τρόπο βελτιώνει σημαντικά την επαναχρησιμοποίηση της και το διαμοιρασμό της εν 

γένει. Ταυτόχρονα, αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε τις βάσεις ώστε η προτεινόμενη 

εφαρμογή να μπορεί να συνδεθεί με τον κόσμο των διασυνδεδεμένων και ανοικτών 

δεδομένων (Linking Open Data – LOD Cloud), όπως θα δούμε και στο Κεφάλαιο 6. 

Για να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του συστήματός μας, 

διεξάγουμε ένα πείραμα αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει πραγματικούς χρήστες που 

θέτουν ερωτήματα από ένα προκαθορισμένο σύνολο. Στη συνέχεια, η συμπεριφορά του 

χρήστη και η απόκριση του συστήματος χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της απόδοσης 

της εφαρμογής ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων αποτελεσμάτων (εξατομίκευση, 
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σύσταση), καθώς και για τον υπολογισμό μερικών ποσοτικών μετρικών, που αφορούν τη 

σημασιολογική και οντολογική πτυχή του εγχειρήματος.  

Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, αναδεικνύεται η χρησιμότητα και τα οφέλη της 

εξατομίκευσης με την παρουσίαση βασικών τεχνικών που ήδη έχουν μελετηθεί στα πλαίσια 

του Σημασιολογικού Ιστού. Στην ενότητα 4.2, περιγράφονται αναλυτικά τα θεμελιώδη 

τμήματα της αρχιτεκτονικής 3-επιπέδων, και πως αυτή έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης εφαρμογής με δύο διαφορετικούς τρόπους. Επιπλέον, περιγράφονται η 

διαδικασία ανάπτυξης της οντολογίας BookShop καθώς οι σημασιολογικοί κανόνες 

εξατομίκευσης. Η συνολική διαδικασία συλλογής δεδομένων από τα on-line βιβλιοπωλεία 

παρατίθεται ενδελεχώς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά σενάρια χρήσης 

της εφαρμογής προκειμένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της. 

Οι δύο τελευταίες ενότητες επικεντρώνονται περισσότερο στη μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν. Η Ενότητα 4.3 

περιλαμβάνει τη συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής, ενώ στην Ενότητα 4.4 παρουσιάζεται 

μια συγκριτική ανάλυση ως προς τους δύο τρόπους υλοποίησης της εφαρμογής.   

4.1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Γενικά, η εξατομίκευση είναι μια διαδικασία από την οποία είναι δυνατό να δοθεί στο 

χρήστη η βέλτιστη υποστήριξη στην πρόσβαση, την ανάκτηση, και την αποθήκευση 

πληροφοριών, όπου οι λύσεις δομούνται έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τις προτιμήσεις, 

και τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Διαφορετικές ερευνητικές μέθοδοι έχουν συμβάλει στην 

εξερεύνηση τεχνικών εξατομίκευσης και την αξιολόγηση της χρησιμότητά τους σε 

διάφορους τομείς εφαρμογής. Γενικά οι υπάρχουσες προσεγγίσεις για εξατομίκευση 

βασίζονται σε τρεις διαφορετικούς άξονες [Tran et al., 2008]:  

1. Διαστάσεις προσαρμογής: Η προσαρμοστική συμπεριφορά πραγματοποιείται είτε με 

συνεργατικό φιλτράρισμα (προσδιορίζει το περιεχόμενο που διαπιστώνεται από 

παρόμοιους χρήστες) ή με φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου (εκμεταλλεύεται 

παρόμοιο περιεχόμενο για τον εντοπισμό σχετικών πόρων για έναν συγκεκριμένο 

χρήστη) ή συνδυασμός αυτών των δύο. 

2. Φορμαλισμός αναπαράστασης: Σχετίζεται με το πως οι πτυχές του προσαρμοστικού 

συστήματος, όπως το περιεχόμενο, οι χρήστες, το ίδιο το σύστημα, διαμορφώνονται 

με βάση ένα συγκεκριμένο φορμαλισμό. 

3. Τεχνικές εκτέλεσης: Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

υποκείμενης λογικής προσαρμογής.  

Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει το πλεονέκτημα της χρήσης σημασιολογικών 

τεχνολογιών στους προαναφερθέντες άξονες εξατομίκευσης. Η χρήση οντολογιών 

προκειμένου να αναπαρασταθούν οι διαφορετικές διαστάσεις προσαρμοστικότητας αυξάνει 

ουσιαστικά τη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση του μοντέλου 

πληροφορίας. 
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Ειδικά για το μοντέλο των χρηστών, πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την τυποποίηση 

της πληροφορίας σχετικά με τον χρήστη σε όρους οντολογίας, όπως το FOAF1, LOM2, κλπ. 

Επομένως, οι οντολογίες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μοντελοποίηση του 

χρήστη: 

1. παρέχοντας ένα μηχανισμό συλλογισμού σχετικά με τους χρήστες 

2. υποστηρίζοντας τους χρήστες στην καλύτερη κατανόηση του τομέα 

3. ορίζοντας ένα καθορισμένο λεξιλόγιο για το σχολιασμό του περιεχομένου με 

μεταδεδομένα [Kay & Lum, 2005].  

Στον άξονα των τεχνικών εκμετάλλευσης, χρησιμοποιούνται κανόνες για την αναπαράσταση 

της λογικής προσαρμογής. Παρόμοια με τις οντολογίες, οι οποίες υποκαθιστούν τεχνικές 

όπως διανύσματα, πίνακες, Bayesian δίκτυα κτλ. ως μέσο αναπαράστασης των διαφόρων 

πτυχών, η χρήση κανόνων ως λογική που αποτελεί τη βάση της προσαρμογής αντικαθιστά 

τις τεχνικές που προέρχονται από τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση, για τον ίδιο 

σκοπό. Η προσαρμογή με χρήση κανόνων επιτυγχάνεται με ένα πιο διαφανή τρόπο στους 

χρήστες που μπορούν έτσι να επιθεωρήσουν, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν 

καλύτερα τη συνολική διαδικασία.  

Εκτός από τις προαναφερθείσες συνεισφορές, οι σημασιολογικές τεχνολογίες 

συμβάλλουν επίσης στην επίλυση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων ΑΗ 

(Adaptive Hypermedia) ανοιχτού σώματος [Antoniou et al., 2005a]. Σε ένα παραδοσιακό 

AHS κλειστού σώματος, όλα τα έγγραφα και οι σχέσεις μεταξύ τους είναι γνωστά κατά το 

σχεδιασμό. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον όταν εξετάζουμε ένα ανοικτό σύνολο εγγράφων, 

και τα mashups μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτή 

τη περίπτωση, ο Σημασιολογικός Ιστός μπορεί να προσφέρει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

χρήσης, επιτρέποντας στα προγράμματα να αιτιολογούν για το περιεχόμενο και το νόημά 

του [Brusilovsky & Henze, 2007].  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή, που αναλύεται στο παρόν κεφάλαιο, αποτελεί 

ένα σύστημα με φιλτράρισμα του περιεχομένου; ο φορμαλισμός αναπαράστασης 

προσφέρεται από τις οντολογίες και τη σημασιολογία της OWL; και η λογική εκτέλεσης 

αποτυπώνεται σε ένα μοντέλο βασισμένο σε κανόνες. 

4.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφουμε την αρχιτεκτονική 3-επιπέδων, η οποία αποτελεί 

τη βάση της αρχιτεκτονικής της δικής μας εφαρμογής και μπορεί επίσης να υποστηρίξει 

γενικά πολλές εξελιγμένες εφαρμογές Web 3.0 [Pomonis et al., 2009]. Στη συνέχεια, 

εστιάζουμε στη διεξοδική ανάλυση και περιγραφή των τριών επιπέδων. 

4.2.1. Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής 
Η εν λόγω αρχιτεκτονική 3-επιπέδων παρέχει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να 

δομήσουν σύνθετες εφαρμογές  διαδικτύου, συνδυάζοντας εύκολα τα πλεονεκτήματα του 

                                                           
1 http://xmlns.com/foaf/spec/ 
2 http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-FinalLOMDraft.html 

http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-FinalLOMDraft
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Web 2.0 και την πλούσια τεχνική υποδομή του Σημασιολογικού Ιστού. Παραδείγματα 

τέτοιων εφαρμογών είναι τα semantic wikis, τα έξυπνα mashups, τα semantic portals, και 

εν γένει οποιαδήποτε εφαρμογή διαδικτύου χειρίζεται δεδομένα και έχει στόχο να παρέχει 

σημασιολογικές πληροφορίες σε συνδυασμό με προηγμένες δυνατότητες ευφυούς 

αναζήτησης. 

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4.1, τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής είναι τα ακόλουθα. 

 

Εικόνα 4.1.  Αρχιτεκτονική 3-επιπέδων για Web 3.0 εφαρμογές  

1. Επίπεδο διαχείρισης γνώσης (knowledge management layer): Αποτελεί το 

χαμηλότερο τμήμα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, το οποίο ενσωματώνει και 

διαχειρίζεται πηγές δεδομένων οι οποίες μπορεί να ποικίλουν. Παραδείγματα είναι 

αρχεία οντολογιών, μεταδεδομένα, feeds και άλλες πληροφορίες με σημασιολογική 

δομή μεταβλητής πυκνότητας, από σημασιολογικά δεδομένα έως απλό κείμενο 

(μηδενική πυκνότητα). Συνεπώς, το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την μετατροπή 

της πληροφορίας σε μία κοινή, ενδιάμεση οντολογία (οντολογία πυρήνα). 

Ταυτόχρονα, το επίπεδο αυτό εκτελεί τις χαμηλού επιπέδου λειτουργίες 

συλλογισμού που απαιτούνται έτσι ώστε να εξαχθεί η υπονοούμενη γνώση (inferred 
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knowledge). Μία τέτοια υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει βάσεις γνώσης 

σημασιολογικού ιστού (OWL αρχεία), οι οποίες είναι διαθέσιμες είτε στο τοπικό 

σύστημα αρχείων, είτε στο διαδίκτυο. 

2. Επίπεδο λογικής της εφαρμογής (application logic layer): Απαιτήσεις των χρηστών, 

ερωτήματα, προσθήκες και άλλες παρεμβάσεις στο οντολογικό μοντέλο, 

ερμηνεύονται στο επίπεδο λογικής της εφαρμογής. Αυτό είναι υπεύθυνο για τη 

“φόρτωση” (loading) της οντολογικής πληροφορίας, την κατάλληλη 

προσαρμογή/παρουσίαση αυτής στο χρήστη, και της μετατροπής των αιτημάτων του 

χρήστη σε χαμηλού επιπέδου λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης γνώσης. Τα 

οντολογικά δεδομένα και τα αποτελέσματα του συλλογισμού μεταφέρονται 

αλληλεπιδρώντας με το σύστημα διαχείρισης γνώσης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται 

σε ένα άλλο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το TCP/IP πρωτόκολλο.  

3. Front-End επίπεδο: To Front-End επίπεδο της αρχιτεκτονικής επιτρέπει στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν πλήρως με τη βάση γνώσης, χωρίς να περιορίζονται 

μόνον σε απλή κατανάλωση δεδομένων. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να 

προσθέτουν και να σχολιάζουν το μοντέλο οντολογικών δεδομένων, για παράδειγμα 

προσθήκη νέων χρηστών. Ωστόσο, υπηρεσίες διαδικτύου, προγράμματα/scripts και 

άλλες διεπαφές διαλειτουργικότητας, μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με το 

επίπεδο αυτό. 

Είναι εμφανές ότι η παραπάνω αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό 

ανεξαρτησίας (φυσική και λογική κλίμακα) και ευελιξίας, αφού κάθε ένα από τα τρία 

επίπεδά της μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την περαιτέρω υιοθέτηση λύσεων κατανεμημένης ή/και 

παράλληλης λογικής, κυρίως σε ότι αφορά τα τμήματά της που ασχολούνται με τη 

διαχείριση γνώσης. 

4.2.2. Επίπεδο διαχείρισης γνώσης 
Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφεί το χαμηλότερο επίπεδο της 3-tier αρχιτεκτονικής 

που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή και παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση της οντολογίας που 

αναπτύχθηκε καθώς και μία προσεγγιστική ανάλυση της μεθοδολογίας ανάπτυξής της. 

Επίσης, θα περιγραφούν οι κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή με στόχο τον 

εξατομικευμένο χαρακτήρα. 

4.2.2.1. BookShop Οντολογία 

Για την ανάπτυξη της οντολογίας δε χρησιμοποιήθηκε κάποια από τις “τυποποιημένες” 

μεθοδολογίες, αλλά ακολουθήθηκε μία πιο διαισθητική προσέγγιση για το σκοπό αυτό 

[Corho et al., 2003]. Η διαισθητική αυτή προσέγγιση [Noy & McGuiness, 2001] είναι μία 

επαναληπτική διαδικασία, αρχίζοντας με ένα γενικό πρώτο πέρασμα στην οντολογία. 

Έπειτα, η οντολογία αναθεωρείται συνεχώς, συμπληρώνοντας περισσότερες λεπτομέρειες 

σε αυτήν. Αυτή η διαδικασία του επαναληπτικού σχεδιασμού της οντολογίας θα συνεχιστεί, 

πιθανώς, σε ολόκληρο το κύκλο της ζωής της οντολογίας. Η διαδικασία μπορεί να χωριστεί 

στα εξής επτά βήματα: 
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Βήμα 1ο - Καθορισμός του τομέα και του πεδίου της οντολογίας 

Κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης της οντολογίας, γίνεται ο καθορισμός του τομέα και του 

πεδίου της οντολογίας. Ο καθορισμός επιτυγχάνεται από την απάντηση διάφορων βασικών 

ερωτημάτων, όπως “Ποιός είναι ο τομέας που θα καλύψει η οντολογία;”, “Πού θα  

χρησιμοποιηθεί η οντολογία;”, “Για ποιους τύπους ερωτήσεων θα πρέπει οι πληροφορίες 

στην οντολογία να δώσουν απαντήσεις;”, “Ποιός θα χρησιμοποιήσει και θα διατηρήσει την 

οντολογία;”. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν ενδεχομένως να αλλάξουν κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού της οντολογίας, αλλά βοηθούν πάντα στο 

περιορισμό του πεδίου του μοντέλου. 

Βήμα 2ο – Επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών οντολογιών 

Σε αυτό το βήμα, είναι σημαντική η διερεύνηση ύπαρξης οντολογιών για το συγκεκριμένο 

πεδίο γνώσης και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους ή ακόμα και επέκτασή τους. 

Η επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων οντολογιών είναι αναγκαία και απαραίτητη, στην 

περίπτωση που το σύστημα, που πρόκειται να αναπτυχθεί, αλληλεπιδρά με άλλες 

εφαρμογές που είναι ήδη δεσμευμένες με ιδιαίτερες οντολογίες. 

Βήμα 3ο – Απαρίθμηση σημαντικών όρων της οντολογίας 

Είναι χρήσιμο να γίνει καταγραφή ενός καταλόγου με όλους τους όρους που θα 

χρησιμοποιηθούν είτε για δηλώσεις είτε για επεξήγηση σε έναν χρήστη. Ποιοι είναι όμως 

αυτοί οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν; Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτών των όρων; Τι μπορεί 

να ειπωθεί για αυτούς τους όρους; Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας περιεκτικός 

κατάλογος όρων ώστε να αποφευχθεί κάθε δυνατή επικάλυψη μεταξύ των εννοιών που 

αντιπροσωπεύουν, των σχέσεις μεταξύ των όρων, ή οποιωνδήποτε ιδιοτήτων οι έννοιες 

μπορούν να έχουν, ή εάν οι έννοιες είναι κλάσεις (classes) ή ιδιότητες (slots). 

Βήμα 4ο – Ορισμός και ιεράρχηση κλάσεων 

Υπάρχουν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη μιας ιεραρχίας κλάσεων. Η 

“Μέθοδος από Επάνω προς τα Κάτω (Top-Down)” αρχίζει με τον καθορισμό των γενικότερων 

εννοιών του τομέα και ακολουθεί η ειδίκευση των εννοιών. Η “Μέθοδος από Κάτω προς τα 

Επάνω (bottom – up)” αρχίζει με τον καθορισμό των πιο συγκεκριμένων κλάσεων, δηλαδή 

τα φύλλα της ιεραρχίας, και ακολουθεί η ομαδοποίηση αυτών των κλάσεων σε γενικότερες 

έννοιες. Τέλος, σύμφωνα με τη μέθοδο “Συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων 

(Combination)” καθορίζουμε τις εμφανέστερες έννοιες και έπειτα τις γενικεύουμε και τις 

ειδικεύουμε κατάλληλα. 

Βήμα 5ο – Ορισμός των ιδιοτήτων των κλάσεων 

Οι κλάσεις από μόνες τους δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να απαντήσουν τις 

ερωτήσεις επάρκειας, που αναφέρθηκαν στο πρώτο βήμα. Μετά τον καθορισμό μερικών 

από τις κλάσεις, θα πρέπει να γίνει περιγραφή της εσωτερικής δομής των εννοιών. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον κατάλογο όρων του πρώτου βήματος έχουν επιλεγεί ήδη οι όροι 

που εκφράζουν τις κλάσεις. Συνεπώς, οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες όρους είναι 

πιθανό να αποτελούν ιδιότητες αυτών των κλάσεων. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο είδη 

ιδιοτήτων, οι ιδιότητες αντικειμένων (object properties) και οι ιδιότητες τύπων δεδομένων 

(datatype properties). 
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Βήμα 6ο – Ορισμός των όψεων των ιδιοτήτων 

Οι ιδιότητες μπορεί να έχουν διαφορετικές όψεις, που περιγράφουν τους τύπους τιμών 

(συμβολοσειρές, αριθμοί, Boolean, στιγμιότυπα κλάσεων κτλ.), τις επιτρεπτές τιμές, τον 

αριθμό των τιμών (ως αριθμό στοιχείων συνόλου) και άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

των τιμών (η πληθικότητα (cardinality) καθώς και αν μία ιδιότητα είναι συμμετρική, 

συναρτησιακή ή μεταβατική). 

Βήμα 7ο – Δημιουργία στιγμιότυπων 

Το τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία στιγμιότυπων των κλάσεων στην ιεραρχία της 

οντολογίας. Ο καθορισμός ενός στιγμιότυπου απαιτεί πρώτον την επιλογή της κλάσης, 

δεύτερον τη δημιουργία του στιγμιότυπου αυτής της κλάσης, και τρίτον τη συμπλήρωση 

των τιμών των ιδιοτήτων. 

Με βάση τα προηγούμενα βήματα της προσεγγιστικής ανάπτυξης μιας οντολογίας και 

τα μεταδεδομένα που επιστρέφονται από τα Web APIs της Amazon και του Half EBay, 

προέκυψε η ακόλουθη οντολογία. Τμήμα του σχήματος της οντολογίας BookShop φαίνεται 

στην Εικόνα 4.2 και περιλαμβάνει τέσσερις κλάσεις, Book, Author, Offer και User, οι 

οποίες είναι υποκλάσεις της γενικής κλάσης Thing και υπερκλάσεις της κλάσης Nothing. 

Η κλάση Book εμπλουτίζεται με σχέσεις όπως τίτλος, εκδότης, διαστάσεις, ISBN, έτος 

δημοσίευσης, αριθμός σελίδων, μορφή, κατάταξη πωλήσεων, εικόνες σε  διάφορα μεγέθη 

και ένα URL - που αντιστοιχεί στο online βιβλιοπωλείο της Amazon. Έτσι περιγράφονται 

επαρκώς τα στιγμιότυπα της κλάσης αυτής. Όλες αυτές οι σχέσεις ορίζονται στην οντολογία 

ως ιδιότητες τύπων δεδομένων.  

Για τις ανάγκες της εφαρμογής, το όνομα και το επώνυμο κάθε συγγραφέα είναι επαρκή 

γνωρίσματα για την περιγραφή του. Η κλάση Author είναι υποκλάση της κλάσης Person, 

που ανήκει στην οντολογία FOAF (Friend-Of-A-Friend). Η οντολογία FOAF είναι μία 

υπάρχουσα οντολογία, που αξιοποιείται εντός της αναπτυσσόμενης οντολογίας BookShop, 

και παρέχει έναν ενοποιημένο τρόπο παρουσίασης ανθρώπων, εκφράζοντας μεταδεδομένα 

για την περιγραφή ατόμων, των ενδιαφερόντων τους, των δραστηριοτήτων τους και των 

μεταξύ τους σχέσεων. Οι ιδιότητες FOAF foaf:surname και foaf:firstName 

χρησιμοποιήθηκαν για να μοντελοποιήσουμε το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα. 

Τα είδη προς πώληση στο Amazon και το Half eBay μπορούν να διατεθούν από 

περισσότερους του ενός πωλητές με διαφορετικές τιμές και υπό διαφορετικές συνθήκες 

(“νέο” ή “χρησιμοποιημένο”). Έτσι, οποιοδήποτε στοιχείο - οποιοδήποτε βιβλίο σε αυτή την 

περίπτωση - συνδέεται με μία ή περισσότερες προσφορές. Μια προσφορά ενός αντικειμένου 

προς πώληση είναι ένας ο συνδυασμός της τιμής, της διαθεσιμότητας, της κατάστασης και 

του πωλητή. Επομένως, για να βρούμε το τίμημα ενός βιβλίου, πρέπει να πάρουμε τις 

προσφορές των πωλητών των βιβλίων στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Η 

έννοια της προσφοράς αναπαρίσταται από την κλάση Offer. Ιδιότητες τύπων δεδομένων, 

όπως BookCondition, hasMaximumAvailability, OfferPrice και WebSiteOrigin εκφράζουν 

την κατάσταση, τη διαθεσιμότητα, την τιμή του προσφερόμενου βιβλίου και τη διεύθυνση 

URL του πωλητή σε αυτά τα βιβλιοπωλεία, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4.2.  ΒookShop Οντολογία (v1) 

Η κλάση User εκφράζει τα προφίλ των χρηστών της εφαρμογής. Σε αυτή την κλάση, 

αποτυπώνονται οι προτιμήσεις του κάθε χρήστη, όπως προτιμητέα κατάσταση, προτιμητέα 

ελάχιστη διαθεσιμότητα, προτιμητέο ελάχιστο έτος δημοσίευσης και προτιμητέα μέγιστη 

τιμή (Κριτήρια Προτιμήσεων). Όλα αυτά τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες ορίζονται ως 

ιδιότητες τύπων δεδομένων στο σχήμα της οντολογίας. Επιπλέον προτιμήσεις μπορούν να 

προστεθούν εύκολα με την απλή εισαγωγή ιδιοτήτων δεδομένων (ή αντικειμένων) ακριβώς 

όπως και οι προαναφερθείσες. Πιθανές προτιμήσεις που μπορούν να προστεθούν 

εξαρτώνται από τις σχέσεις της κλάσης Book και περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως 

μορφή βιβλίου, γλώσσα και κατηγορία. Η κλάση User και οι σχετικές ιδιότητες στην 

οντολογία “αντικατοπτρίζουν” ένα στιγμιότυπο των προτιμήσεων για κάθε εγγεγραμμένο 

χρήστη.  

Οι σχέσεις μεταξύ των στιγμιότυπων της οντολογίας BookShop αντιπροσωπεύονται από 

ιδιότητες αντικειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα βιβλίο πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν 

συγγραφέα (hasAuthor και αντιστρόφως isAuthorOf) και για κάθε βιβλίο θα πρέπει να 

υπάρχει τουλάχιστον μια προσφορά (isOfferOf και αντίστροφα hasOffer).  

Ιδιότητες αντικειμένων που συνδέουν ένα στιγμιότυπο της κλάσης Book με ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης User και αντίστροφα, ορίζονται για να εκφράσουν την προτίμηση 

ενός χρήστη για ένα βιβλίο ανάλογα με το πόσες και ποίες προτιμήσεις του χρήστη 

ικανοποιούνται. Στη συνέχεια ένα σύνολο από κανόνες είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση 

τιμών σε αυτές τις ιδιότητες. Για παράδειγμα, η ιδιότητα αντικειμένων 

prefersBookbyCondition συνδέει ένα χρήστη με βιβλία που βρίσκονται σε κατάσταση που 

ο χρήστης προτιμά. Υπάρχουν, επίσης, τέτοιου είδους ιδιότητες για την περίπτωση που 

περισσότερα από ένα κριτήρια προτιμήσεων πληρούνται. Για παράδειγμα, η ιδιότητα  
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prefersBook_byRate2 ισχύει σε περίπτωση που πληρούνται δύο κριτήρια ταυτόγχρονα 

(ανεξάρτητα από το ποια). Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τη παραπάνω 

λογική μέσα στον κώδικα της εφαρμογής, αλλά επιλέξαμε να βασιστούμε αποκλειστικά 

στην εκφραστική δύναμη των οντολογικών ιδιοτήτων και των αντίστοιχων κανόνων. 

4.2.2.2. Εξατομίκευση βασισμένη σε κανόνες 

Το σύνολο των κανόνων που ορίστηκαν, αποτελεί το μέσο εξατομίκευσης της εν λόγω 

εφαρμογής. Οι κανόνες αυτοί “ταιριάζουν” τις  προτιμήσεις των χρηστών (user profile) με 

τα χαρακτηριστικά των βιβλίων που επιστρέφονται από την αναζήτηση στις υπηρεσιών 

Ιστού, Amazon και Half eBay. Αυτοί οι “κανόνες εξατομίκευσης” ξεχωρίζουν ουσιαστικά τα 

βιβλία που ικανοποιούν τις προτιμήσεις των χρηστών από το σύνολο των  βιβλίων μετά τη 

διαδικασία αναζήτησης. Φυσικά, κάθε προτίμηση του χρήστη  έχει μία άμεση, one-to-one 

σχέση με έναν κανόνα εξατομίκευσης.  

Αρχικά, σύμφωνα με τα κριτήρια προτιμήσεων που εισήχθησαν στην προηγούμενη 

υποενότητα, τέσσερις κανόνες γράφηκαν για τον έλεγχο της ικανοποιησιμότητας του κάθε 

κριτηρίου ξεχωριστά. Ο Κανόνας 1 του Πίνακα 4-1 εκφράζει το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν 

συσχετίζεται μια συγκεκριμένη κατάσταση βιβλίου με την ιδιαίτερη προτίμηση του χρήστη 

για αυτό το χαρακτηριστικό. Στις ακόλουθες γραμμές του πίνακα, οι Κανόνες 2-4 

ταιριάζουν τα βιβλία που ικανοποιούν τις υπόλοιπες τρεις προτιμήσεις των χρηστών. 

Γενικά, επιπρόσθετα κριτήρια εξατομίκευσης μπορούν εύκολα να υποστηριχθούν με την 

προσθήκη ενός νέου κανόνα εξατομίκευσης. 

Πίνακας 4-1. Παραδείγματα κανόνων εξατομίκευσης 

Νο # Σώμα κανόνα Κεφαλή κανόνα 

1 

IF          u prefersCondition z  

AND      b hasOffer o  

AND      o hasBookCondition z  

u prefersBookbyCondition b  

2 

IF          u prefersMaxPrice z  
AND      b hasOffer o  

AND      o offerPrice z  

u prefersBookbyPrice b  

3 
IF          u prefersRating z  
AND      b hasRating z  

u prefersBookbyRating b  

4 
IF          u prefersPublicationDate z  

AND      b PublicationDate z  
prefersBookbyPublicationDate b  

5 

IF          u p b  
AND      u q b  
AND      p, q   subPropertyOf   refersBook_ByRate1  

AND      p, q != prefersBook_ByRate1  

AND      p != q  

u prefersBook_byRate2 b  

Για την περίπτωση που ικανοποιούνται μαζί δύο, τρία ή περισσότερα κριτήρια 

προτιμήσεων, γράψαμε περισσότερους κανόνες για να ελέγξουμε τον ακριβή αριθμό αυτών 

των κριτηρίων. Ο Κανόνας 5 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, για την περίπτωση που ένα βιβλίο 

πληροί δύο κριτήρια. Η ιδιότητα prefersBook_byRate1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
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κεφαλή-head των Κανόνων 1-4. Έτσι, ο κανόνας αυτός μπορεί να διαβαστεί ως εξής: 

“ταιριάζει όλα τα ζεύγη βιβλίου-χρήστη που σχετίζονται με δύο κανόνες προτίμησης (p και q), 

αλλά αυτές οι προτιμήσεις είναι μοναδικές, δηλαδή διαφορετικές μεταξύ τους”. Και άλλα 

ζεύγη κανόνων έχουν επινοηθεί κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να ελεγχθούν όλοι οι πιθανοί 

συνδυασμοί. 

4.2.3. Επίπεδο λογικής της εφαρμογής 

4.2.3.1. OWLAPI 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του επιπέδου αυτού υλοποιείται με τη χρήση της OWL 

API διεπαφής [Horridge & Bechhofer, 2009], και συνεπώς της γλώσσας Java. Επίσης, 

χρησιμοποιείται ο Tomcat ως εξυπηρετητής εφαρμογής. Η επικοινωνία με το ανώτερο 

επίπεδο (frontend layer) επιτυγχάνεται με την εφαρμογή PHP/Java Bridge. Η διεπαφή 

OWL API όχι μόνο αποτελεί το πυρήνα της λειτουργίας του επιπέδου αυτού αλλά είναι και 

το μέσο επικοινωνίας με το κατώτερο επίπεδο της εφαρμογής, το επίπεδο  διαχείρισης 

γνώσης. 

Στο επίπεδο αυτό, η OWL API είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή οντολογικών δεδομένων, 

που προκύπτουν από το ανώτερο επίπεδο, στο σχήμα της οντολογίας, το οποίο βρίσκεται 

στο κατώτερο επίπεδο. Με τον όρο οντολογικά δεδομένα χαρακτηρίζονται τα στιγμιότυπα 

των κλάσεων User (όταν προστίθεται στην εφαρμογή ένας νέος χρήστης) και τα στιγμιότυπα 

των κλάσεων Book, Author και Offer (δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση 

βιβλίων, όπως αναλύεται και παρακάτω). Κάθε σύνολο τέτοιων στιγμιότυπων αποθηκεύεται 

σε αρχεία OWL. Η λειτουργία της OWL API είναι να κάνει import τα αρχεία αυτά στην  

οντολογία. Το OWL API, επίσης, “αναλαμβάνει” να καλέσει τον Pellet Reasoner, που 

βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο. Τέλος, μία ακόμα λειτουργία του OWL API είναι να 

αποθηκεύει την inferred οντολογία που προκύπτει από το reasoner και έπειτα να την 

“παρέχει” στο ανώτερο επίπεδο. 

4.2.3.2. Semantic Storage – OWLIM 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις διαδικτυακές υπηρεσίες Amazon και 

Half EBay (βλέπε Ενότητα 4.2.4.1) - αποθηκεύονται σε ένα triplestore σε μορφή RDF 

τριπλετών. Τα triplestores δεν αποτελούν μόνον ένα αποθετήριο για την αποθήκευση 

δεδομένων με τη μορφή RDF ή OWL, αλλά προορίζονται και για την διεξαγωγή 

συμπερασμών. Ανάμεσα στη πληθώρα διαθέσιμων τέτοιων συστημάτων επιλέχθηκε το 

OWLIM Lite v.4.0 (προηγουμένως SwiftOWLIM), το οποίο υλοποιεί τη διεπαφή SESAME 

SAIL, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα χαρακτηριστικά του Sesame. Όσον αφορά 

τη συλλογιστική, αυτή βασίζεται στην R-entailment που ορίζεται από τον ter Horst [ter 

Horst, 2005], όπου οι κανόνες συμπερασμών εφαρμόζονται απευθείας στις RDF τριπλέτες. 

Το OWLIM [Bishop et al., 2011] μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το ποιο σύνολο κανόνων 

συμπερασμού μπορεί να υποστηρίξει, επιλέγοντας έτσι το επίπεδο της υποστηριζόμενης 

σημασιολογίας. Κάθε κανόνας αποτελείται από το σώμα (body) και τη κεφαλή (head). Και 

τα δύο τμήματα των κανόνων είναι RDF δηλώσεις, όπου η χρήση μεταβλητών είναι 

επιτρεπτή σε οποιαδήποτε θέση.  
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Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πρόσφατης έκδοσης του Sesame (Sesame v. 2.4.0) 

είναι η συμβατότητά του με την τελευταία έκδοση της γλώσσας ερωτημάτων SPARQL, 

δηλαδή του SPARQL 1.1 [Harris & Seaborne, 2011]. Κατά συνέπεια, το OWLIM μπορεί να 

υποστηρίζει τη λειτουργία αναζήτησης SPARQL 1.1 απευθείας μέσω των API Sesame. Έτσι, 

η πρόσβαση και η ανάκτηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο triplestore είναι 

τόσο εύκολη όσο η αξιολόγηση των ερωτημάτων SPARQL 1.1. Δεδομένου ότι το Sesame 

χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας βασισμένο σε HTTP, η προαναφερθείσα 

λειτουργικότητα είναι εφικτή και μέσω των τυπικών μεθόδων HTTP (GET, POST, PUT 

κ.λπ.). Το Sesame μπορεί επίσης να συνδυαστεί με μια σχεσιακή βάση δεδομένων, 

παρέχοντας έτσι γρήγορη καταλογοποίηση και αξιολόγηση των ερωτημάτων. 

4.2.4. Front-End επίπεδο 

4.2.4.1. Επικοινωνία με Web APIs 

Σε αυτήν την υποενότητα, αναλύουμε τη διαδικασία αναζήτησης δεδομένων σχετικά με 

την οντότητα Book από τις διαδικτυακές πηγές δεδομένων, με άλλα λόγια περιγράφουμε 

την αλληλεπίδραση της εφαρμογής με τα Web APIs της Amazon και του Half eBay. Στην 

Εικόνα 4.3 εμφανίζεται ένα διάγραμμα που απεικονίζει τη ροή δεδομένων κατά την 

αλληλεπίδραση με τα Web APIs. Οποτεδήποτε ο χρήστης στείλει μια “κλήση αναζήτησης-

searching call”, η διαδικασία αναζήτησης ξεκινά με την αποστολή αιτημάτων για δεδομένα 

προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon (Amazon Web Services), και πιο 

συγκεκριμένα προς το US E-Commerce Service (ECS). 

 

Εικόνα 4.3.  Αλληλεπίδραση με τα Web APIs 

Μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών του ECS, έχει επιλεγεί η ItemSearch για την 

εξαγωγή των καταλληλότερων δεδομένων για την εφαρμογή μας. Οι λέξεις-κλειδιά που έχει 

ορίσει ο χρήστης για την αναζήτηση μεταβιβάζονται σαν τιμή της παραμέτρου keywords 

αυτής της λειτουργίας για να διασφαλιστεί η συνάφεια των αποτελεσμάτων. Όλα τα αιτήματα 

που αποστέλλονται προς την ECS αφορούν ένα συγκεκριμένο σύνολο αντικειμένων της 
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Amazon που δεν είναι άλλο από τα βιβλία. Με αυτό το τρόπο η αναζήτηση είναι πιο 

στοχευμένη, τα αποτελέσματα περιορίζονται σημαντικά και μειώνεται συνολικά ο χρόνος 

απόκρισης και ανάκτησης των αποτελεσμάτων. 

Ένα αίτημα προς την προαναφερθείσα υπηρεσία της Amazon μπορεί να επιστρέψει 

πολλές χιλιάδες αντικειμένων σε μια απάντηση/απόκριση. Η πρακτική συλλογής όλων των 

αποτελεσμάτων ταυτόχρονα είναι αναποτελεσματική και μη εφαρμόσιμη. Αντ’αυτού, 

πραγματοποιούνται διαδοχικές κλήσεις/αιτήματα και οι απαντήσεις συνδυάζονται σε ένα 

ενιαίο XML αρχείο. Τα αποτελέσματα εισάγονται σε αυτό το XML αρχείο με τη σειρά με την 

οποία έχουν ληφθεί. Επομένως, τα αποτελέσματα μέσα στην εφαρμογή μας έχουν ήδη 

ταξινομηθεί και διαταχθεί βάσει των αντίστοιχων Amazon αλγορίθμων.  

Στη συνέχεια, το ενοποιημένο XML αρχείο επεξεργάζεται με χρήση της XSLT για να 

εξαλείψει όλα τα πλεονάζοντα δεδομένα που δεν είναι χρήσιμα για το σκοπό της εφαρμογής 

μας. Για παράδειγμα, πληροφορίες όπως ύψος και πλάτος εικόνων, αριθμός 

χρησιμοποιημένων, νέων, συλλεκτικών ή ανακαινισμένων βιβλίων, δεν έχουν καμία 

προστιθέμενη αξία για την εφαρμογή  μας. 

Με το πέρας της επικοινωνίας της εφαρμογής με την υπηρεσία ECS της Amazon, ένα 

XML αρχείο για όλα εκείνα τα βιβλία που διαθέτει η Amazon και ταιριάζουν με τις λέξεις-

κλειδιά του χρήστη έχει διαμορφωθεί. Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η αναζήτηση 

αποτελεσμάτων από το Half EBay. Η διαδικτυακή υπηρεσία του Ebay, που χρησιμοποιεί 

η εφαρμογή, είναι το Shopping API. Συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί η λειτουργία 

FindHalfProducts. Η επικοινωνία της εφαρμογής και με αυτή τη διαδικτυακή υπηρεσία 

βασίζεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Amazon 

υπηρεσίας μέσω του πρωτοκόλλου REST και συγκεκριμένα της μεθόδου HTTP GET. Το 

request μήνυμα είναι ένα απλό URL και το response μήνυμα είναι ένα XML αρχείο, ένα 

response μήνυμα για κάθε request μήνυμα. 

Η αναζήτηση στο Half EBay θα μπορούσε να ήταν ανάλογη με αύτη της Amazon, 

δηλαδή η αναζήτηση να γινόταν στον κατάλογο μέσω λέξεων κλειδιών. Όμως, στην 

περίπτωση αυτή, η διαδικτυακή υπηρεσία του EBay είτε επιστρέφει πολύ λίγα 

αποτελέσματα είτε εμφανίζει μήνυμα λάθους ζητώντας ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα 

αναζήτησης να εκτελέσει.  

Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο και για να επιτευχθεί η συγκέντρωση όσο περισσότερων 

πληροφοριών είναι δυνατόν, η αναζήτηση στο Half Ebay γίνεται πιο εξειδικευμένη.  

Δηλαδή, για κάθε ένα βιβλίο που έχει εντοπιστεί και έχει επιστραφεί από την υπηρεσία 

ECS της Amazon γίνεται αναζήτηση στο Half Ebay εμπλουτίζοντας έτσι τις πληροφορίες 

για αυτό. Συνοπτικά, λοιπόν, γίνεται αναζήτηση στο Half EBay με βάση το ISBN (που είναι 

και μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός βιβλίου) κάθε βιβλίου που έχει επιστραφεί 

από την αναζήτηση στην Amazon. Ουσιαστικά, έχουμε τόσα request μηνύματα προς την 

υπηρεσία Shopping API όσα και το πλήθος των βιβλίων που έχουν επιστραφεί από την 

υπηρεσία ECS της Amazon. 

Τα response μηνύματα ή τα XML αρχεία, που επιστρέφονται στην εφαρμογή από την 

υπηρεσία του EBay, περιέχουν κατά κύριο λόγο πληροφορίες για προσφορές αγορών για 

το συγκεκριμένο βιβλίο. Κάθε XML αρχείο ενσωματώνεται απευθείας στο τελικό XML 

αρχείο που έχει προκύψει από την αναζήτηση στην Amazon. Συνολικά, με την ολοκλήρωση 
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της διαδικασίας αναζήτησης στο Half Ebay, προκύπτει ένα τελικό XML αρχείο με όλα τα 

βιβλία και με όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί τόσο από την Amazon όσο και 

από το Half EBay. 

Πέρα από την επικοινωνία της εφαρμογής με τις διαδικτυακές υπηρεσίες, επιτελείται 

μία επιπρόσθετη λειτουργία. Το σύνολο βιβλίων, που υπάρχουν σε αυτό το τελικό XML 

αρχείο, ικανοποιεί τις λέξεις-κλειδιά που εισήγαγε ο χρήστης, αλλά ένα μόνο τμήμα αυτών 

θα ικανοποιεί τις προτιμήσεις του χρήστη. Η εξατομίκευση της εφαρμογής ως προς το κάθε 

χρήστη επιτυγχάνεται μέσω κανόνων, που έχουν επισημανθεί και περιγραφεί σε 

προηγούμενη υποενότητα. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτού του αρχείου θα πρέπει να 

μετατραπούν σε στιγμιότυπα των κλάσεων της οντολογίας που υπάρχει στο επίπεδο 

διαχείρισης γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για στιγμιότυπα των κλάσεων Book, Offer 

και Author. Για τη μετατροπή του XML αρχείου σε ένα OWL αρχείο (στιγμιότυπα, xml 

αρχείο και αυτό) χρησιμοποιείται η XSLT. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται στο ενδιάμεσο 

επίπεδο της αρχιτεκτονικής. 

4.2.4.2. Παρουσίαση λειτουργικότητας και χρήσης 

Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζουμε τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Επιπλέον, 

περιγράφουμε μια ενδεικτική περίπτωση χρήσης για να αναδειχθούν οι δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά της. 

Η πρώτη σελίδα της εφαρμογής περιλαμβάνει δύο επιλογές για τον επισκέπτη, “New 

User” και “Registered User”. Στους νέους χρήστες, παρουσιάζεται μια φόρμα 

συμπλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πεδία όπως book condition, maximum book price,  

publication year και maximum book availability, διαμορφώνοντας έτσι το προφίλ χρήστη.  

Μετά την επιτυχή εξουσιοδότηση, ο χρήστης κατευθύνεται στην κύρια σελίδα της 

εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει μια φόρμα αναζήτησης. Για λόγους αποτελεσματικότητας 

και επίδειξης, υπάρχουν δύο επιλογές αναζήτησης, “search on the fly” και “prefetched 

search”, όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με ένα προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων. Η 

φόρμα αναζήτησης αποτελείται από ένα κουμπί “Search” και ένα πεδίο κειμένου, όπου ο 

χρήστης πληκτρολογεί μερικές λέξεις-κλειδιά για να ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης 

βιβλίων (αναζήτηση κλήσης, υποενότητα 4.2.4.1). 

Κατά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, τα αποτελέσματα εισάγονται στην οντολογία 

BookShop ως στιγμιότυπα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Πάνω στα στιγμιότυπα της 

οντολογίας, που έχουν παραχθεί από τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, εφαρμόζονται 

μηχανισμοί συλλογισμού (reasoning), με αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση των 

στιγμιότυπων σύμφωνα με τους κανόνες. Επομένως, τα αποτελέσματα αναζήτησης έχουν 

νέα κατάταξη, σύμφωνη με τους κανόνες που πληρούνται, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-4. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερα κριτήρια προτίμησης του χρήστη ικανοποιεί ένα 

βιβλίο, τόσο υψηλότερα το βιβλίο αυτό εμφανίζεται στη λίστα των αποτελεσμάτων. Κατ’ 

ουσίαν, τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε τέσσερα διαφορετικά σύνολα ανάλογα με τον 

αριθμό των κριτηρίων προτίμησης που ικανοποιούνται. Σε πρώτο επίπεδο, η συνάφεια των 

αποτελεσμάτων με τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης είναι εγγυημένη από τους πρωτογενείς 

παρόχους δεδομένων.  
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Εικόνα 4.4.  Προτεινόμενα βιβλία για ένα χρήστη 

Κάθε γραμμή του πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως έναν 

αύξοντα αριθμό, τον τίτλο του βιβλίου και ορισμένα θαυμαστικά που εκφράζουν τον αριθμό 

των ικανοποιημένων κριτηρίων. Ο τίτλος κάθε βιβλίου είναι ένας σύνδεσμος και κάνοντας 

κλικ σε αυτόν, εμφανίζεται μια σελίδα με όλες τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου βιβλίου, όπως τίτλος, συγγραφέας, ISBN κ.λ.π. (βλ. Εικόνα 4-5). Στη σελίδα 

πληροφοριών του βιβλίου, ο τίτλος και η εικόνα είναι σύνδεσμοι προς την “επίσημη” σελίδα 

στο Amazon και οι διαθέσιμες προσφορές (και από τους δύο παρόχους) παρουσιάζονται σε 

έναν πίνακα. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο Search (βλ. Εικόνα 4-4), ο χρήστης επιστρέφει 

στην αρχική σελίδα και μπορεί να κάνει μία νέα αναζήτηση. 

 

Εικόνα 4.5.  Πληροφορίες για ένα βιβλίο 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σύντομο παράδειγμα της εφαρμογής, έτσι ώστε να 

αποδειχθεί ότι διαφορετικοί χρήστες αντιμετωπίζονται διαφορετικά, παρόλο που  αναζητούν 

την ίδια φράση-κλειδί. Θα εξετάσουμε δύο χρήστες, τον Paul και τον George. Σύμφωνα με 
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το προφίλ του Paul, προτιμά βιβλία που δημοσιεύθηκαν όχι νωρίτερα από το 2009, η τιμή 

τους δεν ξεπερνά τα 15.00$, η κατάσταση τους είναι “νέα” και μπορούν να παραδοθούν 

εντός 50 ωρών. Από την άλλη πλευρά, η προτεινόμενη λίστα αγαπημένων βιβλίων του 

George θα πρέπει να περιέχει βιβλία σε “παλιά” κατάσταση, η τιμή τους πρέπει να είναι 

χαμηλότερη από 45.50$, να έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον το 2000 και να μπορούν να 

παραδοθούν εντός 12 ωρών.  

Οι δύο χρήστες αναζητούν βιβλία με θέμα Semantics, πληκτρολογώντας αυτή τη λέξη 

στο πεδίο αναζήτησης. Η εφαρμογή λαμβάνει μια κλήση αναζήτησης, και ξεκινά η 

διαδικασία συλλογής δεδομένων από τις αρχικές πηγές, Amazon και Half eBay. Όταν 

ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, προκύπτει ένα αρχείο XML με το ίδιο περιεχόμενο 

και για τους δύο χρήστες, όπως αναμένεται. Το σύνολο των βιβλίων που επιστρέφονται είναι 

100. 

Στην περίπτωση του George, ο συνολικός αριθμός των βιβλίων που εμφανίζονται είναι 

ίσος με 74. Επομένως, υπάρχουν 26 βιβλία που έχουν επιστραφεί από τη διαδικασία 

συλλογής, αλλά δεν ικανοποιούν κανένα από τα κριτήρια προτίμησης του George. Από τα 

74 βιβλία, υπάρχουν μόνο δύο που ικανοποιούν ακριβώς δύο κριτήρια, και τα υπόλοιπα 

πληρούν μόνο ένα κριτήριο τη φορά (βλ. Πίνακα 4-2). 

Πίνακας 4-2. Αποτελέσματα εφαρμογής για το χρήστη George 

Πλήθος επιστρεφόμενων βιβλίων 74 

Set 1 Πλήθος βιβλίων που ικανοποιούν ακριβώς 2 κριτήρια προτίμησης 2 

Set 2 Πλήθος βιβλίων που ικανοποιούν ακριβώς 1 κριτήριο προτίμησης 72 

 

Από την άλλη πλευρά, για το χρήστη Paul, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που να ικανοποιεί 

και τις τέσσερις προτιμήσεις-κριτήρια ταυτόχρονα. Υπάρχουν 6 βιβλία που πληρούν τρία 

κριτήρια, και 22 βιβλία που ικανοποιούν μόνον έναν κριτήριο κάθε φορά. Τα υπόλοιπα 

βιβλία έχουν τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά της αρεσκείας του χρήστη Paul. Ο Πίνακας 

4-3 συνοψίζει το συνολικό πλήθος των βιβλίων που επιστράφηκαν και τον αριθμό των 

βιβλίων με το αντίστοιχο αριθμό ικανοποιημένων κριτηρίων στην περίπτωση του Paul. 

Πίνακας 4-3. Αποτελέσματα εφαρμογής για το χρήστη Paul 

Πλήθος επιστρεφόμενων βιβλίων 99 

Set 1 Πλήθος βιβλίων που ικανοποιούν ακριβώς 3 κριτήρια προτίμησης 6 

Set 2 Πλήθος βιβλίων που ικανοποιούν ακριβώς 2 κριτήρια προτίμησης 71 

Set 3 Πλήθος βιβλίων που ικανοποιούν ακριβώς 1 κριτήριο προτίμησης 22 

 

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή μας επιστρέφει περισσότερα βιβλία στο Paul, και 

περισσότερα κριτήρια προτίμησης ικανοποιούνται από κοινού, σε αντίθεση με το George. 

Τέλος, υπάρχουν βιβλία, τα οποία επιστρέφονται τόσο στo Paul όσο και στο George, αλλά 

με διαφορετική σειρά. Για παράδειγμα, το βιβλίο με τίτλο “HTML Mastery: semantics, 
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mastery, standards, and styling”, το οποίο ανήκει στο Set 2 (Πίνακας 4-3) στην  περίπτωση 

του Paul. Αντίθετα για τον George, το βιβλίο αυτό εμφανίζεται στο σύνολο των βιβλίων που 

ικανοποιούν μόνο ένα κριτήριο προτίμησης (Set 2 στον Πίνακα 4-2). 

4.3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η αξιολόγηση των σημασιολογικών υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι μια προβληματική 

διαδικασία και γνωστά πρότυπα αξιολόγησης από το χώρο της Ανάκτησης Πληροφορίας 

(Information Retrieval), όπως η ανάκληση (recall) και η ακρίβεια (accuracy), συχνά δεν 

είναι κατάλληλα ή είναι ανεπαρκή για αυτόν τον σκοπό [Strasunskas & Tomassen, 2010]. 

Επομένως, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα κύρια σημεία που προκύπτουν από το 

σχεδιασμό του σημασιολογικού mashup, Books@HPCLab, μετράμε και αξιολογούμε την 

απόδοσή του με βάση τρεις άξονες οι οποίοι αντανακλούν κυρίως την χρηστο-κεντρική 

οπτική της εφαρμογής. Ονομαστικά, οι διαστάσεις αξιολόγησης είναι η ακρίβεια 

εξατομικευμένης αναζήτησης, ο χρόνος απόκρισης και οι μετρικές της οντολογίας.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε λεπτομερώς τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία 

περιλαμβάνει ένα σύνολο πειραμάτων σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης, 

τη μεθοδολογία των πειραμάτων καθώς και συγκεκριμένες μετρικές. Τέλος, αναλύονται τα 

αποτελέσματα για κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις αξιολόγησης. 

4.3.1. Διαδικασία 
Για να περιγράψουμε το πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ξεκινάμε με την 

περιγραφή των συμμετεχόντων και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το σύστημα. Ένα 

δείγμα 10 χρηστών συμμετείχε στα πειράματα. Οι χρήστες αυτοί ήταν υπεύθυνοι να 

ορίσουν μόνοι τους τα προφίλ τους. Κάθε συμμετέχων έπρεπε να εισαγάγει 10 λέξεις-

κλειδιά από ένα προκαθορισμένο σύνολο στο πεδίο αναζήτησης της εφαρμογής 

προκειμένου να ανακτηθούν πληροφορίες από τις υπηρεσίες της Amazon και του Half 

eBay, οι οποίες σχετίζονται με τις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά και τα βιβλία. Μετά το τέλος 

της διαδικασίας αναζήτησης οι συμμετέχοντες περιηγούνταν στα αποτελέσματα αναζήτησης 

και επέλεγαν εκείνα τα βιβλία που πιθανώς περιείχαν πληροφορίες που ταίριαζαν με το 

προφίλ τους. Φυσικά, τα βιβλία που παραλείπονταν ήταν αυτά για τα οποία ο συμμετέχων 

δεν ενδιαφερόταν. Με αυτή την προσέγγιση διασφαλιζόταν ότι η συνάφεια των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης καθορίζεται κάθε φορά από τους συμμετέχοντες.  

Πίνακας 4-4. Τα πιο δημοφιλή keywords αναζήτησης στην Amazon – Σύνολο S 

Q1     diary of a wimpy kid Q6     obama 

Q2     gone girl Q7     vince flynn 

Q3     harry potter Q8     x-men 

Q4     ipad Q9     yoga 

Q5     james patterson Q10    zombie 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συμμετέχοντες έκαναν αναζητήσεις χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για να μπορούμε να συγκρίνουμε δίκαια τα αποτελέσματα. 

Το σύνολο αυτό δεν επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο. Συντάχθηκε μία λίστα με τις πιο κοινές 

λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Amazon κατά την αναζήτηση βιβλίων. 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του 

πλαισίου αναζήτησης της Amazon, υποθέτοντας ότι οι πιο συχνές φράσεις προτείνονται για 

κάθε γράμμα της αλφαβήτου. Ο Πίνακας 4-4 παρουσιάζει τις λέξεις-κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων. 

4.3.2. Μετρικές 
Για την εκτίμηση της ακρίβειας εξατομικευμένης αναζήτησης, μια τροποποιημένη 

έκδοση της μετρικής average rank χρησιμοποιήθηκε [Qiu & Cho, 2006; Speretta & 

Gauch, 2005]. Η μετρική average rank για μία λέξη-κλειδί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

ενέργειες των χρηστών ορίζεται ως εξής: 

𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑠 =  
∑ 𝑅(𝑝)𝑝∈𝑃𝑆1

+  ∑ 𝑅(𝑝)𝑝∈𝑃𝑆2
+ ⋯ +  ∑ 𝑅(𝑝)𝑝∈𝑃𝑆10

𝑃𝑠1
+ 𝑃𝑠2

+ ⋯ +  𝑃𝑠10

 

Το 𝑃𝑠𝑖
 υποδηλώνει τον αριθμό των βιβλίων που ο χρήστης i έχει κάνει κλικ-επιλέξει κατά τη 

διάρκεια πλοήγησής του για τη λέξη-κλειδί 𝑠. Το 𝑅(𝑝) δηλώνει τη σειρά του βιβλίου p. Σε 

αυτή την έκδοση, το 𝑅(𝑝) μπορεί να πάρει οποιοδήποτε από τις παρακάτω διακριτές τιμές, 

𝐶 = {1, 2, 3, 4}, δεδομένου ότι τα βιβλία κατατάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των κριτηρίων 

προτίμησης του χρήστη που ικανοποιούνται. Για παράδειγμα, αν ο Χρήστης #1 έχει 

επιλέξει το βιβλίο 𝑝 που ικανοποιεί μόνον τρία κριτήρια προτίμησης, τότε η τιμή του 𝑅(𝑝)  

είναι ίση με 3. Ο τελικός μέσος όρος της μετρικής αυτής για όλες της λέξεις-κλειδιά του 

συνόλου 𝑆 υπολογίζεται ως εξής: 

𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘 =  
1

|𝑆|
∑ 𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑠

𝑠∈𝑆
 

Στην περίπτωσή μας, η τιμή της μετρικής average rank υποδεικνύει καλύτερη διάταξη 

των σχετικών αποτελεσμάτων ή καλύτερη ποιότητα των αποτελεσμάτων, όταν είναι πιο κοντά 

στο 4. Μπορούμε επίσης να κανονικοποιήσουμε αυτή την τιμή έτσι ώστε να μην εξαρτάται 

από τον αριθμό των κριτηρίων: 

𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘

|𝐶|
 

Μια τιμή ίση με 1 για την κανονικοποιημένη εκδοχή της average rank μετρικής ιδανικά 

σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης που έχουν επιλεγεί από τους χρήστες είναι αυτά 

με την υψηλότερη κατάταξη στην εφαρμογής μας. Το AvgRank που υπολογίστηκε για την 

εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας τη παραπάνω μέθοδο, στη συνέχεια συγκρίνεται με το 

AvgRank γνωστών συστημάτων αναζήτησης, π.χ., Bing ή Google. Για να καταστήσουμε 

συγκρίσιμες τις δύο μετρικές, θεωρούμε απλώς το αντίστροφο τους, δηλαδή την reciprocal 

rank. 

Ο χρόνος απόκρισης (response time) της εφαρμογής αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό 

σημείο αξιολόγησης. Προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις μεταφοράς 

από την πλευρά των παρόχων δεδομένων και να αποτυπωθεί καλύτερα το συνολικό 
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workload της προτεινόμενης υλοποίησης, διεξήγαμε τα πειράματά μας χρησιμοποιώντας 

“προκατασκευασμένα” σύνολα δεδομένων για τα συγκεκριμένα ερωτήματα, σύνολο S. Ως 

εκ τούτου, στο πλαίσιο αξιολόγησης, ο χρόνος απόκρισης θεωρείται ως το άθροισμα των 

ακόλουθων δύο συνιστωσών, χρόνος ερωτημάτων (query time) και χρόνος συλλογισμού 

(reasoning time). Με τον όρο χρόνος ερωτημάτων, εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται η 

εφαρμογή να υποβάλει ένα ερώτημα στο inferred οντολογικό μοντέλο (έξοδος του 

μηχανισμού συμπερασμού) και να προβάλλει τα αποτελέσματα αναζήτησης στον χρήστη, 

ενώ ο χρόνος συλλογισμού είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο μηχανισμός συμπερασμού να 

ταξινομήσει την οντολογία και να αξιολογήσει τους κανόνες εξατομίκευσης έναντι του 

συνόλου δεδομένων. 

Τέλος, για να έχουμε μια συνολική εκτίμηση του σχετικού μεγέθους του προβλήματος 

που η εφαρμογή χειρίστηκε κατά την εξέλιξη των πειραμάτων,  στη συνέχεια παρατίθενται 

μια σειρά από μετρικές της οντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, καταγράψαμε τον αριθμό των 

κλάσεων, των ιδιοτήτων αντικειμένου/τύπων δεδομένων και των κανόνων που συντάχθηκαν 

στην οντολογία BookShop, καθώς και τον αριθμό στιγμιότυπων και assertions (ισχυρισμών) 

που έχει η οντολογία μετά την ολοκλήρωση συλλογής δεδομένων για ένα μόνο ερώτημα. Ο 

μηχανισμός συλλογισμού επεξεργάζεται τους κανόνες και συνάγει πρόσθετους 

ισχυρισμούς, διευρύνοντας έτσι τη βάση γνώσης. Επίσης, το μέγεθος της πρόσθετης γνώσης 

παρατίθεται, προκειμένου να υπάρξει μία προσέγγιση της παραγωγικότητας των κανόνων 

και της συνολικής αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συλλογιστικής. 

4.3.3. Αποτελέσματα 
Το γράφημα της Εικόνας 4.6 παρουσιάζει την μετρική Average Rank για κάθε ένα από 

τα 10 ερωτήματα αναζήτησης, καθώς και το συνολικό και κανονικοποιημένο AvgRank. 

Φαίνεται ότι η κανονικοποιημένη εκδοχή της μετρικής είναι περίπου ίση με τη τιμή 0.922, 

το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, τα σχετικά αποτελέσματα είναι εντός της υψηλότερης 

(4 κριτήρια) ή της δεύτερης υψηλότερης (3 κριτήρια) ομάδας κατάταξης. 

 
Εικόνα 4.6.  Averge Rank για όλα τα ερωτήματα 

Επομένως, αυτό υποδηλώνει ότι τα οντολογικά προφίλ και οι κανόνες είναι ικανά να 

παρέχουν εξατομικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης τα οποία ανταποκρίνονται ιδιαίτερα 

στις προτιμήσεις των χρηστών. Για να έχουμε μια συγκριτική εκτίμηση της σημασίας αυτών 
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των αποτελεσμάτων κατάταξης,  εξετάσαμε ανεξάρτητες μελέτες για το Bing και την Google 

οι οποίες αναφέρουν ότι η reciprocal rank παίρνει τιμές περίπου ίσες με 0.898 και 0.932, 

αντίστοιχα [Liu, 2012] ή ακόμη και χαμηλότερα [Kumar et al., 2011; Dou et al., 2007].  

Στη συνέχεια, ο Πίνακας 4-5 συνοψίζει τους χρόνους απόκρισης, ο Πίνακας 4-6 

αναφέρει τις μετρικές για το οντολογικό σχήμα BookShop και τέλος ο Πίνακας 4-7 

περιλαμβάνει το μέσο πλήθος στιγμιότυπων και ισχυρισμών για ένα δείγμα ερωτήματος 

αναζήτησης (που έχουν υποβάλλει όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης), 

ακριβώς πριν και μετά τη διαδικασία συλλογισμού.  

Πίνακας 4-5. Χρόνοι απόκρισης 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Reasoning time (ms) 10.182 17.175 15.377 15.047 17.448 

Query time (ms) 291 687 546 489 707 

 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Mean 

Reasoning time (ms) 13.439 10.919 15.628 15.244 8.990 13.945 

Query time (ms) 421 320 603 492 252 481 
 

Πίνακας 4-6. Μετρικές για το οντολογικό σχήμα 

 
Ontology Schema 

Classes 33 

Object Properties 81 

Datatype Properties 63 

Rules 33 

 

Οι χρόνοι ερωτημάτων είναι υποπολλαπλάσιοι των χρόνων συλλογισμού, με τους 

τελευταίους εντούτοις να ανέρχονται μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

διαδικασία συλλογισμού είναι ένα δύσκολο υπολογιστικό έργο, ενώ η αναζήτηση της βάσης 

γνώσης είναι σχετικά απλή, αφού όλα τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα και όλα τα 

πιθανά συμπεράσματα έχουν εξαχθεί. Παρόλα αυτά, παρατηρούμε ότι η διαδικασία 

συλλογιστικής συμβάλλει σχεδόν στο 33% των νέων ισχυρισμών, με τους ισχυρισμούς των 

ιδιοτήτων αντικειμένου να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Η παραπάνω παρατήρηση 

αναδεικνύει την εξαιρετική παραγωγικότητα που έχει το συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και 

την επάρκεια αυτών ως προς ικανοποίηση των προτιμήσεων των χρηστών. 

Πίνακας 4-7. Μέσοι όροι μετρικών πριν και μετά την εφαρμογή συλλογιστικής 

 
Populated Ontology Inferred Ontology 

Object property assertions 2.646 6.543 

Datatype property assertions 9.331 9.340 

Individuals 1.425 1.425 



74 
 

4.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η εφαρμογή Books@HPCLab έχει υλοποιηθεί 

βασισμένη σε δύο διαφορετικές εκδοχές της αρχιτεκτονικής 3-επιπέδων (βλ. Εικόνα 4.1 

και υποενότητα 4.2.1). Συνοπτικά, να αναφέρουμε ότι η διαφορoποίηση των δύο 

παραλλαγών έγκειται στην υλοποίηση του επιπέδου λογικής της εφαρμογής και του 

επιπέδου διαχείρισης γνώσης. Για την καλύτερη αναγνωσιμότητα του κειμένου, θα 

αναφερόμαστε στην πρώτη εκδοχή της εφαρμογής με το όνομα Books@HPCLab, ενώ για τη 

δεύτερη θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα Books@HPCLab_revised. 

Στη παρούσα ενότητα καταγράφεται η συγκριτική μελέτη των δύο αυτών εκδόσεων της 

εφαρμογής περιγράφοντας αρχικά τη μεθοδολογία των πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τις μετρικές που λήφθηκαν υπόψη. Επίσης, 

επισημαίνονται συνοπτικά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο υλοποιήσεων. 

Τέλος, αξιολογούνται τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν κατά την εκτέλεση των 

πειραμάτων για ορισμένα τυπικά ερωτήματα που έγιναν για κάθε μια από τις δύο εκδοχές 

της εφαρμογής. 

4.4.1. Μεθοδολογία και Μετρικές 
Έχουν γίνει μετρήσεις σχετικά με την αρχική εκδοχή Books@HPCLab και τη νεότερη 

Books@HPCLab_revised. Στην πρώτη περίπτωση οι μετρήσεις χρόνων πραγματοποιήθηκαν 

σε ένα μηχάνημα με επεξεργαστή P4 HT στα 3,0 Ghz και με μνήμη 2,0 GB RAM. Οι 

μετρήσεις για την αναθεωρημένη εκδοχή περιλαμβάνουν επίσης ένα δεύτερο μηχάνημα 

που φιλοξενεί το triplestore με τα εξής χαρακτηριστικά: Intel Core 2 6300@1.86 Ghz με 

2.0 GB RAM. Ωστόσο, και στις δύο εκδοχές, το πρώτο μηχάνημα είναι “υπεύθυνο” για τη 

δημιουργία του mashup, δηλαδή τη συλλογή των δεδομένων από τις δύο υπηρεσίες, 

Amazon και eBay, καθώς και τη μετατροπή των δεδομένων σε RDF τριπλέτες. 

Για τη μέτρηση της απόδοσης και των δύο εκδόσεων χρησιμοποιούνται τέσσερα 

ερωτήματα που θέτει ο ίδιος χρήστης κάθε φορά (δηλαδή, έχοντας τις ίδιες προτιμήσεις 

εξατομίκευσης). Ως προς τους χρόνους, διαχωρίζουμε τον χρόνο φόρτωσης (load time) από 

τον χρόνο συλλογισμού (reasoning time). Ο χρόνος φόρτωσης είναι ο χρόνος που χρειάζεται 

για να ανακτήσουμε τα δεδομένα, να τα μετατρέψουμε σε τριπλέτες και τέλος να τα 

αποθηκεύσουμε. Ενώ, ο χρόνος συλλογισμού είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο 

μηχανισμός συμπερασμού να ταξινομήσει την οντολογία και να αξιολογήσει τους κανόνες 

εξατομίκευσης έναντι του συνόλου δεδομένων. 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης αποτελούνται από βιβλία που πράγματι ικανοποιούν 

τουλάχιστον ένα κριτήριο προτίμησης του χρήστη. Θεωρητικά, θα περίμενε κανείς ότι τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ταυτόσημα και στις δύο περιπτώσεις, αφού πρόκειται για τον ίδιο 

χρήστη με σταθερό προφίλ. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στον αριθμό των 

αποτελεσμάτων λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες προσφορές του eBay ενδέχεται να έχουν 

προστεθεί ή να έχουν αποσυρθεί με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των δύο πειραμάτων.  

Ο Πίνακας 4-8 συνοψίζει τις κύριες διαφορές μεταξύ των δύο υλοποιήσεων. Ο όρος 

optimized στην πρώτη γραμμή του πίνακα σημαίνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένας 

διαφορετικός αλγόριθμος για την ανάκτηση των δεδομένων από τις πηγές τους, ο οποίος 
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έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα αιτήματα (http requests) προς τις διαδιακτυακές υπηρεσίες, 

τα οποία γενικά είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου φόρτωσης. 

Πίνακας 4-8. Σύγκριση των δύο εκδόσεων της Books@HPCLab 

 Books@HPCLab Books@HPCLab_revised 

Συλλογή και συνδυασμός δεδομένων Web APIs Web APIs (optimized) 

Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων File System Triplestore (OWLIM) 

Μηχανισμός συμπερασμού SWRL, Pellet Proprietary – OWLIM 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας fopen, fclose,OWLAPI HTTP REST - SPARQL 

4.4.2. Αποτελέσματα 
Ο Πίνακας 4-9 συνοψίζει τα αποτελέσματα για την εκδοχή Books@HPCLab. Η πρώτη 

στήλη περιλαμβάνει τα ερωτήματα αναζήτησης που ο χρήστης θέτει σε κάθε πείραμα. 

Πέραν των χρόνων που περιγράφηκαν παραπάνω, ο πίνακας περιέχει και μετρικές, όπως 

ο αριθμός τριπλετών, για να αποδώσουμε και το οντολογικό φορτίο της εφαρμογής. Ο 

αριθμός των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα βιβλία που ταιριάζουν με τις 

προτιμήσεις του χρήστη. Όλοι οι χρόνοι είναι εκφρασμένοι στην ίδια μονάδα μέτρησης, τα 

δευτερόλεπτα. 

Οι υψηλοί χρόνοι φόρτωσης που παρατηρήθηκαν οφείλονται στον αυξημένο αριθμό 

αιτημάτων που στάλθηκαν προς τα δύο Web APIs. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon 

και του Half eBay επιστρέφουν σε σελίδες τα αποτελέσματά τους (10 αποτελέσματα ανά 

σελίδα), γεγονός που μας αναγκάζει να κάνουμε πολλαπλά διαδοχικά αιτήματα, που το 

καθένα παίρνει περίπου ένα δευτερόλεπτο. Η ανεπαρκής απόδοση της συλλογιστικής είναι 

ενδεικτική της αδυναμίας των DL-based reasoners να διαχειριστούν έναν μεγάλο όγκο 

τριπλετών, ιδίως όταν υπάρχουν και κανόνες. 

Πίνακας 4-9. Μετρικές απόδοσης της Books@HPCLab 

Ερώτημα αναζήτησης 
Χρόνος 

φόρτωσης 

Χρόνος 

συλλογισμού 
#τριπλέτες #αποτελέσματα 

Web 2.0 135 76 14808 96 

Web 2.0 applications 139 85 15551 100 

Programming in java 139 87 18959 100 

Java 141 71 19808 97 

 

Στον Πίνακα 4-10, εξετάζουμε τις μετρήσεις για τη δεύτερη εκδοχή. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι χρόνοι φόρτωσης είναι ελαφρώς μειωμένοι (βλ. Εικόνα 4.7). Πράγματι, 

τροποποιώντας ελαφρώς τον αλγόριθμο ανάκτησης δεδομένων από τα Web APIs (βλ. 

υποενότητα 4.2.4.1) κάνουμε λιγότερες κλήσεις στο eBay API, ζητώντας πολλαπλές 
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προσφορές βιβλίων σε ένα αίτημα, με αποτέλεσμα λιγότερα χρονοβόρα αιτήματα, 

συνολικά. Ωστόσο, η τεράστια βελτίωση της απόδοσης οφείλεται στη συλλογιστική (βλ. 

Εικόνα 4.7). Παρατηρούμε μια μείωση του χρόνου συλλογισμού, σχεδόν μια τάξη 

μεγέθους, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το διαφορετικό hardware. Σαφώς τα 

SPARQL ερωτήματα είναι ταχύτερα σε σύγκριση με την ταξινόμηση που βασίζεται στην DL 

λογική και ο forward chaining αλγόριθμος του triplestore αποδίδει σημαντικά. 

Πίνακας 4-10. Μετρικές απόδοσης της Books@HPCLab_revised 

Ερώτημα αναζήτησης 
Χρόνος 

φόρτωσης 

Χρόνος 

συλλογισμού 
#τριπλέτες #αποτελέσματα 

Web 2.0 80 12 69576 95 

Web 2.0 applications 83 7 69576 99 

Programming in java 108 9 69576 90 

Java 113 16 69576 88 

 

Κατ’ουσίαν, ο πραγματικός χρόνος συλλογισμού για αυτήν την εκδοχή έχει 

συμπεριληφθεί στον χρόνο φόρτωσης. Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο σύνολο 

δεδομένων στο triplestore, όλοι οι κανόνες ενεργοποιούνται και υπολογίζονται νέες 

τριπλέτες. Εκτός αυτού, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αντιστοιχεί στη μεταφορά του 

συνόλου δεδομένων στο triplestore μέσω του HTTP πρωτοκόλλου. Αντίθετα, στην περίπτωση 

της Books@HPCLab εκδοχής οι οντολογίες φορτώνονται απευθείας από το δίσκο. Συνεπώς, 

ο χρόνος συλλογισμού απλώς θα ισοδυναμούσε με την αξιολόγηση του SPARQL 

ερωτήματος και την ανάκτηση των αποτελεσμάτων.  

 
Εικόνα 4.7.  Σύγκριση χρόνων φόρτωσης και συλλογισμού για όλα τα ερωτήματα 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των τριπλετών για κάθε ερώτημα έχει αυξηθεί. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον εφαρμόζουμε τη διαδικασία συλλογιστικής στο σύνολο 

των δεδομένων, δηλαδή στο σύνολο των τριπλετών που παράγονται για κάθε ερώτημα. 

Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τις 450 τριπλέτες του οντολογικού σχήματος 

(BookShop) που έχουν φορτωθεί στο αποθετήριο κατά την αρχικοποίηση. Παρόλο που ο 

αριθμός τριπλετών έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, η δεύτερη έκδοση της εφαρμογής 
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υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό από τη πρώτη όσον αφορά την απόδοση του συλλογισμού. Από 

την άλλη, θα πρέπει να επισημάνουμε την αδυναμία του OWLim να παράξει συμπερασμούς 

ως προς τους τύπους δεδομένων. Το τελευταίο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε SWRL 

(Semantic Web Rule Language) με τη χρήση built-ins [Hitzler & Parsia, 2009]. Σημειώστε, 

επίσης, ότι η οντολογία BookShop εμπίπτει στη διάλεκτο “OWL Horst”, που αποτελεί γνήσιο 

υποσύνολο της OWL 2-RL και μόνο ένα μικρό υποσύνολο της OWL 2-DL, για την οποία ο 

DL μηχανισμός συλλογισμού είναι σε θέση να παράσχει ορθά και πλήρη συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο 5 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ WEB CMSS 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γρήγορη αναπαραγωγή δομημένων δεδομένων στον Ιστό, η αυξημένη ανάγκη για 

απόκτηση γνώσης και η απαίτηση για διαχείριση και ανάκτηση ορθών πληροφοριών 

καθιστούν τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού κατάλληλες για τις τρέχουσες 

εφαρμογές του Ιστού. Ωστόσο, αν και μπορούν να φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται αντιληπτός ο σημερινός Ιστός, οι εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού 

απέχουν πολύ από το να διανθίσουν την καθημερινή εμπειρία του χρήστη στο Διαδίκτυο 

με τις πραγματικές τους δυνατότητες.  

Παρά τα κοινώς αποδεκτά πλεονεκτήματά τους, οι σημασιολογικές εφαρμογές συνήθως 

δίνουν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία εμπλουτισμένων βάσεων γνώσης, στις υπηρεσίες 

συλλογισμού υψηλού επιπέδου, στην αποτελεσματική επεξεργασία κανόνων και στην 

ευελιξία σε μεγάλα δεδομένα. Παρατηρείται ότι η χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων 

για την ανάπτυξη “παραδοσιακών” διαδικτυακών εφαρμογών υποβαθμίζεται αρκετά στην 

περίπτωση των σημασιολογικών εφαρμογών. Ακόμη και όταν αυτό επιτυγχάνεται, έρχεται 

σε βάρος της σημασιολογικής διαχείρισης της πληροφορίας, π.χ. υποβαθμίζοντας τις 

απαιτήσεις υψηλής εκφραστικότητας ή εισάγοντας “ελαφρείς” συλλογισμούς. Ως 

αποτέλεσμα, η πραγματική προστιθέμενη αξία παρακάμπτει τον μέσο χρήστη, ο οποίος 

συχνά δυσκολεύεται να αξιοποιήσει ουσιαστικά τέτοιες εφαρμογές ή αποκλείεται εκ των 

προτέρων από την ομάδα στόχου αυτών.  

Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου του Iστού 

(Web CMS – Web Content Management Systems) χαίρουν ευρείας αποδοχής από την 

κοινότητα των προγραμματιστών, προφανώς επειδή προσφέρουν μια σύγχρονη, πλήρη και 

προσαρμοσμένη υποδομή για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, η οποία εστιάζει στην 

επιτυχή παραγωγή και διάθεση του περιεχομένου εξαιρώντας τις τεχνικές λεπτομέρειες και 

δυσκολίες [Patel et al., 2011]. Καθώς αυτά τα συστήματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 

του Web 2.0, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την ανάπτυξη εφαρμογών 

Σημασιολογικού Ιστού. Η προοπτική αυτή απασχολεί ήδη την ερευνητική κοινότητα και 

όχι μόνον [Ngonga Ngomo et al., 2011], αλλά παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων που δεν 

είναι πάντα εύκολο να ξεπεραστούν. 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται πως θα μπορούσε η υποδομή ενός τυπικού, 

συμβατικού Web CMS να επεκταθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει τη σημασιολογική εφαρμογή 

Books@HPCLab, που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4. Το Drupal CMS επιλέχθηκε, όχι 

τυχαία όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, να αποτελέσει την υποδομή μελέτης. Η βασική 

λειτουργικότητα της εφαρμογής παραμένει αμετάβλητη. Στόχος της προσπάθειας αυτής 

είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα, οι καλές πρακτικές, αλλά και τα οφέλη μιας τέτοιας 

ενσωμάτωσης. 
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Το κείμενο του παρόντος κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: Στην Ενότητα 5.1, γίνεται μία 

σύντομη επισκόπηση των συμβατικών Web CMSs και των βασικών ιδιοτήτων που τα 

καθιστά τόσο δημοφιλή. Στην Ενότητα 5.2, αναφέρονται τεχνικές, εργαλεία και συστήματα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για το σημασιολογικό εμπλουτισμό 

του περιεχομένου των Web CMSs. Τα πρώτα, πρώιμα σημασιολογικά Web CMSs 

καταγράφονται στην Ενότητα 5.3. Με βάση τα παραπάνω, στην Ενότητα 5.4 διατυπώνονται 

σαφώς τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τον αποδοτικό σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων. 

Στην τελευταία ενότητα, εξηγείται ενδελεχώς ο τρόπος ενσωμάτωσης της Books@HPCLab 

εφαρμογής στην υποδομή του Drupal CMS [Tomlinson, 2010]. Επίσης, διατυπώνονται τα 

προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία και στοιχειοθετούνται οι προσεγγίσεις 

επίλυσής τους. Τέλος, για λόγους πληρότητας, εφαρμόζουμε το πλαίσιο αξιολόγησης (βλ. 

Ενότητα 4.3) και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την εφαρμογή μετά τον επανασχεδιασμό 

της.   

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Η διαχείριση περιεχομένου είναι το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που 

αυτοματοποιούν τις διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου με 

χρήση τεχνολογιών πληροφορικής [McKeever, 2003; Boiko, 2004]. Ο παραπάνω ορισμός 

καλύπτει και τον όρο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. Εμπλουτίζοντας περισσότερο τον 

παραπάνω ορισμό, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού είναι ένα σύστημα που 

επιτρέπει στους διαχειριστές και δημιουργούς ενός ιστότοπου να διαχειρίζονται το 

περιεχόμενό του μέσω μιας διεπαφής, χωρίς την προϋπόθεση καμίας σημαντικής γνώσης 

των υποκείμενων τεχνολογιών που εμπλέκονται στη λειτουργία του ιστότοπου. Το 

περιεχόμενο ενός Web CMS παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς το είδος, την 

οργάνωση και τη μορφή του, και σε αυτό συγκαταλέγονται κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο, 

έγγραφα, πίνακες, επιστημονικά δεδομένα και ούτω καθεξής. 

Σε γενικές γραμμές, ένα Web CMS αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήματα, το 

σύστημα συλλογής, το σύστημα διαχείρισης και το σύστημα δημοσίευσης/παρουσίασης. Από 

αρκετούς τα τρία αυτά μέρη θεωρούνται και ως φάσεις του κύκλου ζωής ενός CMS. Επίσης, 

τα τρία αυτά υποσυστήματα χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό επικάλυψης και 

αλληλεπίδρασης. Στο σύστημα συλλογής, εισάγονται πληροφορίες που είτε δημιουργούνται 

από μηδενική βάση είτε ανακτώνται και προσαρτώνται από κάποια άλλη πηγή. Πολλές 

φορές, επιτελούνται διαδικασίες μετασχηματισμού της πληροφορίας σε κάποια βασική 

μορφή π.χ. XML ή προστίθενται μεταδοδεμένα ή οι πληροφορίες συνδυάζονται και 

φιλτράρονται κατάλληλα. Έπειτα, το περιεχόμενο, που έχει δημιουργηθεί στη πρώτη φάση, 

διαβιβάζεται στο σύστημα διαχείρισης το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση του, 

την ορθή οργάνωσή του αλλά και τη συντήρησή του. Τέλος, το σύστημα δημοσίευσης εξάγει 

το περιεχόμενο από τις δομές αποθήκευσης και είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 

περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του συστήματος αφού πρώτα το διαμορφώσει 

κατάλληλα, ως προς τη δομή και το τρόπο παρουσίασής του. 

Οι τρείς θεμελιώδεις λειτουργίες ενός Web CMS είναι ο έλεγχος αναθεωρήσεων 

(versioning), η ροή εργασίας (workflow) και η ενσωμάτωση (integration).  Αυτό το σύνολο 
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βασικών χαρακτηριστικών ενισχύεται από μια λίστα πρόσθετων λειτουργιών που ποικίλλουν 

σημαντικά και ομαδοποιούνται σε πέντε κύριες κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-1 [Browning & Lowndes, 2001]. 

Πίνακας 5-1. Χαρακτηριστικά και πρότυπα των Web CMSs 

Κατηγορία Περιγραφή 
Επιμέρους 

λειτουργίες 
Πρότυπα 

Δ
ια

χ
ε
ίρ

ισ
η
 

χ
ρ
η
σ
τ
ώ

ν
 Αντιστοίχιση ρόλων σε χρήστες, 

παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης και 

επιπέδου αλληλεπίδρασης με το 
σύστημα 

Χρησιμοποίηση υπαρχόντων τρόπων 

ταυτοποίησης 

 Roles-based 

security 

 Integration-

Authentication 

services 

 Devolution of 

management 

LDAP,  

Active 
Directory, 

ACAP  

Δ
ιε

π
α
φ

ή
 

χ
ρ
η
σ
τ
ώ

ν
 

Διεπαφή φυλλομετρητή για 

διαχείριση τόσο του περιεχομένου 

όσο και του ιστοτόπου 

 Self-service 
authoring 

 Link management 

 Site management 

HTML, 

Javascript, 

Java, HTTP, 

FTP, WebDAV  

Ε
φ

α
ρ
μ
ο
γ
έ
ς
 

Οι εφαρμογές ενσωματώνουν το 

περιεχόμενο με τα υπάρχοντα 

δεδομένα και τα συστήματα 

ταυτοποίησης, και διενεργούν 

συγκεκριμένους χειρισμούς πάνω σε 
αυτό, ώστε να διευκολύνουν τη 

συνοχή, την απλότητα και την 

διαχείριση του.  

 Programmibility 

 Syndication 

 Searching/Indexing 

Perl, PHP, 

Java, Python, 

ASP.NET, Ruby 

on Rails, XML-
RPC, SOAP, 

ODBC, JDBC  

Π
η
γ
έ
ς
 δ

ε
δ
ο
μ
έ
ν
ω

ν
 

Περιλαμβάνουν την αποθήκευση του 

δημιουργημένου περιεχομένου, 

καθώς και τα εξωτερικά δεδομένα. Οι 
μέθοδοι αποθήκευσης μπορεί να 

είναι συστήματα αρχείων, βάσεις 

δεδομένων επίπεδης δομής αρχείων 

(flat file databases), σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων και, πιο πρόσφατα, 

αντικειμενοστραφείς βάσεις 
δεδομένων και αρχεία XML. Επίσης, 

είναι απαραίτητο το περιεχόμενο να 

περιγράφεται με μεταδεδομένα.  

 Databases 

 File System 

 XML-based data 

repository 

SQL, XML, 

Dublin Core, 

RDF  

Δ
ια

ν
ο
μ
ή
 

Α
ν
ά
π

τ
υ
ξ
η
 

Μερικά CMSs δεν διαχωρίζουν τους 

εξυπηρετητές ανάπτυξης από αυτούς 

που προορίζονται για διανομή και 
δημοσίευση. Σε αυτή τη περίπτωση, 

οι πιο δημοφιλείς σελίδες 

αποθηκεύονται προσωρινά, 

επιταχύνοντας το χρόνο ανάκτησης. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η συνολική 

δομή θα πρέπει να αντιγραφεί όταν 
όλες οι σελίδες δημιουργούνται με 

δυναμικό τρόπο. 

 Replication 

 Caching 

 Flexible output 

HTML, CSS, 

XHTML, XSL, 

XSLT, RSS  
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Από το σύνολο των χαρακτηριστικών και λειτουργιών ενός τυπικού Web CMS μπορούν 

εύκολα να εξαχθούν και τα πλεονεκτήματα που αυτά παρέχουν. Αυτά που γενναιόδωρα 

προσφέρουν τα σύγχρονα Web CMSs, είναι ακριβώς αυτά που μερικές φορές 

“παραμελούνται” από τις εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού. Επιγραμματικά αξίζει να 

αναφερθούν τα ακόλουθα [Patel et al., 2011]: 

 Front-end interface: Η κοινότητα προγραμματιστών όλων των διαθέσιμων CMS 

επενδύει σημαντικά στο layout, την εμφάνιση και τη δομή του περιεχομένου που 

δημιουργείται και διατίθεται από ένα CMS. Συνεπώς, το περιεχόμενο παραμένει 

εντελώς διαχωρισμένο από το τρόπο εμφάνισης. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες των 

CMS μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία καλά σχεδιασμένων 

προτύπων. 

 Διαχείριση χρηστών: Όπως φαίνεται και παραπάνω, τα θέματα διαχείρισης χρηστών 

και ελεγχόμενης πρόσβασης περιεχόμενου είναι αναμφίβολα από τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα των CMSs. Μπορεί εύκολα να ελεγχθεί κατά πόσο οι χρήστες είναι 

καταχωρημένοι σε μια εφαρμογή στο διαδίκτυο καθώς και τι είδους προνόμια 

μπορούν να έχουν, παρέχοντας διαστρωματωμένη πρόσβαση. Επιπλέον, τμήματα 

της διαδικτυακής εφαρμογής μπορούν να οριστούν ως δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης, 

τα CMS επιτρέπουν την ανάθεση ρόλων στους χρήστες, έτσι ώστε να τους 

συμπεριλαμβάνουν στη ροή εργασίας της παραγωγής διαδικτυακού περιεχομένου. 

 Διαχείριση δυναμικού περιεχομένου: Συνήθως, ένα CMS βασίζεται σε ένα RDBMS 

(Relational Database Management System) για την αποτελεσματική αποθήκευση 

και διαχείριση δεδομένων και ρυθμίσεων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 

για την εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου σελίδας. Έτσι, η εγκατάσταση ενός 

CMS προϋποθέτει σχεδόν πάντα τη δημιουργία ενός σχήματος βάσης δεδομένων σε 

έναν αντίστοιχο SQL διακομιστή. Το σχήμα βάσης δεδομένων, που χρησιμοποιείται 

πραγματικά, ποικίλλει ανάλογα με το CMS. 

 Αρθρωτός (modular) σχεδιασμός: Τα CMSs ακολουθούν συνήθως τα εξής δύο 

πρότυπα αρχιτεκτονικής, model-view-controller (MVC) ή presentation-abstraction-

control (PAC). Η υιοθέτηση αυτών των αρχιτεκτονικών επιτρέπει την οργάνωση του 

κώδικα με τέτοιο τρόπο ώστε η επιχειρησιακή λογική και η παρουσίαση δεδομένων 

να παραμένουν ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την 

ενσωμάτωση μικρών, αυτόνομων εφαρμογών, που ονομάζονται ενότητες (modules) 

οι οποίες εκτελούν μια ευρεία ποικιλία εργασιών. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν 

εύκολα και απλά να εγκατασταθούν-απεγκατασταθούν και να ενεργοποιηθούν-

απενεργοποιηθούν στον πυρήνα των CMSs. Η αρθρωτή φύση των συστημάτων αυτών 

είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά τους και αυτό που προάγει την ευελιξία, 

την επεκτασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση. Συνολικά εξοικονομείται σημαντικός 

χρόνος για την ανάπτυξη επιπρόσθετων λειτουργιών. 

 Κρυφή μνήμη: Είναι επίσης σημαντικό ότι τα περισσότερα CMS προσφέρουν 

δυνατότητες κρυφής μνήμης σε χρήστες/προγραμματιστές. Έτσι, οι εφαρμογές 

ιστού που βασίζονται σε CMS μπορούν να έχουν γρήγορους χρόνους απόκρισης 

μέσω της προσωρινής αποθήκευσης συχνά ζητούμενου περιεχομένου και τη μείωση 

της συνολικής επιβάρυνσης. 
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Τα τελευταία χρόνια, μια πληθώρα από Web CMSs διατίθενται για χρήση και 

κατηγοριοποιούνται συνήθως με βάση τέσσερις άξονες, την άδεια χρήσης τους, τις 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, το είδος ιστοτόπων που μπορούν να υποστηρίξουν, καθώς 

και την δημοφιλία τους ως προς τη χρήση τους στην ανάπτυξη ιστοτόπων. Ο Πίνακας 5-2 

παρουσιάζει συνοπτικά τις τρεις τελευταίες διαστάσεις κατηγοριοποίησης [w3techs, 2018].  

Πίνακας 5-2. Δημοφιλή Web CMSs (2018) 

Όνομα Είδος ιστοτόπων Τεχνολογία 
CMS μερίδιο 

αγοράς 

WordPress 
Δικτυακές πύλες, ηλεκτρονικός 

τύπος, ιστολόγια  
PHP, MySQL, Apache 59,9% 

Joomla 

Δικτυακές πύλες, ηλεκτρονικό 

εμπόριο, ιστολόγια, ιστότοποι 

δημοσκοπήσεων 

PHP, MySQL 6,6% 

Drupal 

Δικτυακές πύλες, εταιρικοί 

ιστότοποι, ηλεκτρονικός τύπος, 

κυβερνητικοί ιστότοποι 

PHP, MySQL 4,6% 

Magento Ηλεκτρονικό εμπόριο PHP, MySQL, Percona 2,4% 

Blogger Ιστολόγια Python 1,9% 

Shopify Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Rails & Ruby, MySQL, 

Redis, Memcached, React, 

GraphQL 

1,8% 

Bitrix Ηλεκτρονικό εμπόριο PHP, ASP.net, MySQL 1,5% 

TYPO3 
Δικτυακές πύλες, εταιρικοί 

ιστότοποι 

PHP, PostgresSQL, 

MySQL, MariaDB 
1,5% 

Squarespace Ηλεκτρονικό εμπόριο SaaS, JSON, Javascript 1,5% 

PrestaShop Ηλεκτρονικό εμπόριο PHP, MySQL 1,3% 

5.2. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ WEB CMSS 

Ο προηγούμενος πίνακας επισημαίνει την αδιαμφισβήτητη εδραίωση των Web CMSs 

ως μέσο ανάπτυξης διαδικτυακών ιστοτόπων/εφαρμογών και συνεπώς δημιουργίας 

διαδικτυακού περιεχομένου. Η επικράτηση των CMSs αποτέλεσε ένα καθοριστικό 

παράγοντα συσσώρευσης τεράστιων όγκων δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις, αφού η 

πλειοψηφία των CMSs υλοποιεί το σύστημα διαχείρισης κάνοντας χρήση τέτοιων 

τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια, πολλές ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες προσπάθησαν 

να δημιουργήσουν εργαλεία και συστήματα με στόχο την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής 

ποσότητας διαθέσιμων δεδομένων στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού. Στην παρούσα 

ενότητα, γίνεται μία ανασκόπηση των σημαντικότερων εργαλείων αντιστοίχισης σχεσιακών 

δεδομένων σε RDF και OWL. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες σημασιολογικές υπηρεσίες 

ανάλυσης περιεχομένου και σημασιολογικού εμπλουτισμού. 
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5.2.1. RDB2RDF Εργαλεία 
Η ομάδα RDB2RDF του οργανισμού W3C έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την 

προτυποποίηση γλωσσών μετατροπής από σχεσιακά σε RDF δεδομένα. Μέχρι σήμερα από 

τον W3C, έχουν προταθεί δυο πρότυπα, το Direct Mapping (DM) [Arenas et al., 2011] και 

το RDB2RDF Mapping Language (R2RML) [Das et al., 2011]. Ωστόσο, δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένα καθώς δεν έχουν αφομοιωθεί από τις υπάρχουσες γνωστές εφαρμογές. Στη 

μελέτη [Sahoo, et al., 2008] παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εργαλεία και συστήματα 

μετατροπής σχεσιακών δεδομένων σε RDF. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί τον πιο 

σύγχρονο οδηγό για την κάλυψη αυτού του ερευνητικού πεδίου. 

Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία του είδους είναι το Triplify [Auer et al., 2009] το οποίο 

αποτελεί μία απλή, “ελαφριά” (light-weight) και μικρή (σε έκταση, λιγότερες από 500 

γραμμές κώδικα) εφαρμογή που μετατρέπει το περιεχόμενο σχεσιακών βάσεων σε μορφή 

RDF, JSON, ή Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Η γλώσσα PHP έχει επιλεγεί για την υλοποίηση 

του Triplify. Βασικός στόχος της εφαρμογής αυτής είναι η απλούστευση και διευκόλυνση 

της συνολικής διαδικασίας μετατροπής. Για αυτό, το Triplify δεν εισάγει κάποια 

εξειδικευμένη γλώσσα αντιστοίχισης, αλλά βασίζεται στη χρήση της γλώσσας SQL και 

κάποιων λεξιλογίων του RDF μοντέλου. Η διαδικασία μετατροπής μπορεί να γίνεται είτε σε 

πραγματικό χρόνο είτε εκ των προτέρων (ETL-Extract,Transform,Load διαδικασία). 

Επίσης, το Triplify χρησιμοποιεί την προσέγγιση πίνακας-κλάση (multiple-table-to-class). 

Υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές (όπως τα Web CMSs) μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

το Triplify με δύο απλά βήματα:  

1. Αντιγραφή του κώδικα του Triplify στον φάκελο της αντίστοιχης εφαρμογής  

2. Δημιουργία ή χρήση κάποιας υπάρχουσας διαμόρφωσης που ταιριάζει με το σχήμα 

της βάσης δεδομένων της εφαρμογής  

Πίνακας 5-3. Δημοφιλείς εφαρμογές του Triplify 

Εφαρμογή Είδος 

OpenConf Διαχείριση συνεδρίων 

Drupal CMS 

WackoWiki Wiki 

WordPress CMS 

OpenJournalSystems Διαχείριση ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων 

osCommerce e-Commerce 

OMDB Wiki 

phpBB Φόρουμ συζητήσεων 

Gallery Δημοσίευση και κοινή χρήση εικόνων και φωτογραφιών 

Elgg Social Network Κοινωνικό δίκτυο 

Δεδομένου ότι πολλές εφαρμογές αναπτύσσονται με πανομοιότυπα σχήματα βάσεων 

δεδομένων, υπάρχουν αρχεία διαμορφώσεων για δημοφιλείς διαδικτυακές εφαρμογές, που 

φαίνονται στον Πίνακα 5-3.  
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Επίσης, η πλατφόρμα D2RQ [Bizer & Seaborne, 2004] αναπτύχθηκε από το 

πανεπιστήμιο Freie Universität Berlin και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.1: 

 D2RQ Mapping Language: μία εκφραστική, δηλωτική γλώσσα δημιουργίας 

αντιστοιχίσεων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ μιας οντολογίας και ενός 

σχεσιακού μοντέλου 

 D2RQ Engine: μία επέκταση για το Jena API  που χρησιμοποιείται για την 

μετατροπή των κλήσεων (calls) σε SQL ερωτήματα κάνοντας χρήση των 

αντιστοιχίσεων  

 D2R Server: ένας HTTP διακομιστής υπεύθυνος για την εξασφάλιση πρόσβασης 

στα δεδομένα μέσω διαδικτύου 

 

Εικόνα 5.1.  D2RQ Πλατφόρμα 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη γραφικού περιβάλλοντος, κάτι που 

καθιστά τον ορισμό αντιστοιχήσεων μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. 

5.2.2. Σημασιολογικές μηχανές αδόμητων εγγράφων 
Οι Σημασιολογικές Μηχανές (Semantic Engines) είναι συστήματα λογισμικού που 

εξάγουν το νόημα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου ώστε να το οργανώσουν ως μερικώς 

δομημένη γνώση. Συνολικά, οι μηχανές αυτές έχουν τις εξής δυνατότητες:  

 Κατηγοριοποίηση εγγράφων (γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το έγγραφο, τύπος 

εγγράφου – άρθρο, επαγγελματικό, τεχνολογικό, κ.τ.λ.) 

 Σύσταση σημασιολογικών ετικετών από μια ελεγχόμενη ταξινομία ή οντολογία 

ανάλογα με το περιεχόμενο του εγγράφου 

 Εύρεση σχετιζόμενων εγγράφων, είτε μέσω της τοπικής βάσης δεδομένων είτε μέσω 

του Ιστού 

 Εξαγωγή και αναγνώριση αναφορών σε γνωστές οντότητες, όπως άνθρωποι, 

οργανισμοί, τοποθεσίες, βιβλία, ταινίες, κ.τ.λ., και σύνδεση του εγγράφου με 

γνωστικές βάσεις του εκάστοτε αντικειμένου  
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 Εντοπισμός αγνώστων οντοτήτων των ίδιων τύπων για εμπλουτισμό της γνωστικής 

βάσης  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων πολλές τέτοιες μηχανές έχουν γίνει διαθέσιμες 

και παρέχονται προς χρήση μέσω διαδικτυακών διεπαφών API. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται επιγραμματικά δύο παραδείγματα τέτοιων συστημάτων, η μηχανή Calais 

και η μηχανή Zemanta. 

H μηχανή Calais είναι μια πρωτοβουλία της Thomson Reuter’s και ξεκίνησε τη 

λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2008. Η λειτουργικότητά της βασίζεται σε μία τεράστια 

βάση δεδομένων και είναι προσπελάσιμη μέσω ενός API, το Open Calais. Ο κύριος στόχος 

είναι η αυτόματη δημιουργία πλούσιων σημασιολογικών μεταδεδομένων για το περιεχόμενο 

που υποβάλλει ο χρήστης, χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 

(natural language processing – NLP), τεχνικές μηχανικής μάθησης και ένα σύνολο άλλων 

μεθόδων. Είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη υπηρεσία που επιτρέπει την ενσωμάτωση 

υψηλού επιπέδου σημασιολογικής λειτουργίας μέσα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, ιστοσελίδες ή εφαρμογές. 

 

Εικόνα 5.2.  Είσοδος και έξοδος της Σημασιακής Μηχανής Calais 

Συνοπτικά, το αδόμητο κείμενο/έγγραφο αναλύεται με τις παραπάνω τεχνικές και 

εντοπίζονται σε αυτό ένα σύνολο ονοματισμένων οντοτήτων, δεδομένων και γεγονότων. Στον 

τελικό χρήστη επιστρέφεται μία δομή των ετικετών του περιεχομένου μαζί με συνδέσεις για 

άλλα σχετικά δεδομένα. Στην Εικόνα 5.2 φαίνεται η τυπική είσοδος και έξοδος του Open 

Calais. 

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία OpenCalais λαμβάνει αδόμητο κείμενο (είτε απλό 

κείμενο, είτε κάποιο είδος εγγράφου), και το αναλύει αρχικά χρησιμοποιώντας μεθόδους 

μηχανικής μάθησης αναζητώντας λέξεις-κλειδιά και μοτίβα. Οι εξαγόμενες, σημαντικές 

πληροφορίες, όπως οντότητες, δεδομένα, και γεγονότα, επιστρέφονται σε μορφή RDF. 

Μάλιστα, τα επιστρεφόμενα δεδομένα είναι Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, αφού περιέχουν 

σχέσεις με άλλα δεδομένα του Ιστού. 
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Εικόνα 5.3.  Εφαρμογές και εργαλεία που βασίζονται στη Σημασιακή Μηχανή Calais 

Τα Web CMSs μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά των δυνατοτήτων της υπηρεσίας 

Open Calais, ενσωματώνοντας την με εύκολο τρόπο. Μετά την εγκατάσταση και ρύθμιση 

της υπηρεσίας εντός του CMS, το περιεχόμενο κάθε νέας δημοσίευσης αποστέλλεται στην 

εν λόγω υπηρεσία, επιστρέφεται σημασιολογικά εμπλουτισμένο και τέλος δημοσιεύεται. Η 

συνολική διαδικασία σημασιολογικού εμπλουτισμού από την υπηρεσία Open Calais δεν 

είναι καθόλου χρονοβόρα και διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η προσθήκη της 

υπηρεσίας στα CMSs έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών που 

περιέχουν πλέον Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και αποτελούν μέρος του Σημασιολογικού 

Ιστού. 

Συμπερασματικά, η επέκταση ενός παραδοσιακού CMS στην Σημασιολογικό Ιστό 

μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της όπως η ευκολία εγκατάστασης και ρύθμισής της, καθώς και η 

περιορισμένη παρέμβαση του δημιουργού περιεχομένου, της δίνει σημαντικό προβάδισμα 

σε σχέση με άλλες χειροκίνητες μεθόδους. Στην Εικόνα 5.3 παρουσιάζονται μία σειρά 

εργαλείων και εφαρμογών που αξιοποιούν την υπηρεσία.  

Η μηχανή Zemanta αναλύει το περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη 

χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και τεχνολογίες σημασιολογικής 

αναζήτησης. Έπειτα, προτείνει εικόνες, ετικέτες και συνδέσεις σε σχετικά άρθρα. Για την 

σύσταση σχετικού περιεχομένου, μία σειρά από γνωστούς ιστοτόπους χρησιμοποιούνται, 

όπως Wikipedia, YouTube, IMDB, Amazon.com, Crunchbase, Flickr, ITIS, Musicbrainz, 

Mybloglog, MySpace, NCBI, RottenTomatoes, Twitter, Facebook, Snooth και Wikinvest, 

καθώς και από ιστολόγια που χρησιμοποιούν το Zemanta. Η μέθοδος σημασιολογικής 

σήμανσης που έχει υιοθετηθεί από τη συγκεκριμένη μηχανή είναι η Common Tag που 

στηρίζεται σε RDFa.  

Η Zemanta έκανε την εμφάνισή της τον Μάρτιο του 2008 και προοριζόταν αρχικά για 

αποκλειστική χρήση σε ιστολόγια. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν διάφορα 

plugins για αρκετά δημοφιλή Web CMSs καθώς και επεκτάσεις για φυλλομετρητές, όπως  

Firefox και Internet Explorer. Παραδείγματα εφαρμογών και συστημάτων που 

υποστηρίζουν τη μηχανή Zemanta είναι τα ακόλουθα WordPress, Drupal, Joomla και 

MovableType, και οι πλατφόρμες Blogger, TypePad, Ning, MySpace, LiveJournal και 

Tumblr. Όπως και στην περίπτωση της μηχανής Calais, η μηχανή Zemanta είναι 

προσπελάσιμη μέσω ενός API. Το σημείο διαφοροποίησης των παραπάνω δύο 
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σημασιολογικών μηχανών έγκειται στη μορφοποίηση των επιστρεφόμενων δεδομένων. Η 

μηχανή Calais αξιοποιεί το γενικό πλαίσιο RDF, ενώ η μηχανή Zemanta βασίζεται στο 

απλοποιημένο πρότυπο RDFa. 

5.3. SEMANTIC WEB CMS 

Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα Web CMSs που 

ενσωματώνουν χαρακτηριστικά του Σημασιολογικού Ιστού στο πυρήνα τους και στη 

συνολική λειτουργία τους.  

5.3.1. Rhizomer 
Η πλατφόρμα Rhizomer [García et al., 2008] είναι ένα CMS που βασίζεται στην RESTful 

προσέγγιση και στις σημασιολογικές τεχνολογίες. Επιτυγχάνει ένα ικανοποιητικό βαθμό 

ευελιξίας και παρέχει σύνθετες υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου. Όλο το περιεχόμενο 

περιγράφεται χρησιμοποιώντας σημασιολογικά μεταδεδομένα που ημι-αυτόματα εξάγονται 

από πολυμεσικό περιεχόμενο, το οποίο εμπλουτίζει την εμπειρία περιήγησης και επιτρέπει 

σημασιολογικά ερωτήματα. Ένα χρήσιμο περιβάλλον πάνω από το CMS  διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και το ενισχύει με τις πληροφορίες που παρέχονται από 

τα συναφή σημασιολογικά μεταδεδομένα.  

 

Εικόνα 5.4.  Rhizomer Web CMS 

Ο στόχος της πλατφόρμας Rhizomer είναι να αναπτύξει ένα multimedia CMS που να 

συνδυάζεται με ένα αποθετήριο σημασιολογικών μεταδεδομένων με πλήρεις δυνατότητες 

και προφανώς με μηχανισμούς συλλογισμού. Και τα δυο τμήματα, το CMS και το 

σημασιολογικό αποθετήριο, ενσωματώνονται κατά τρόπο διαφανή για τους τελικούς 

χρήστες και καθιστούν εφικτές πιο εξειδικευμένες και λειτουργικές αλληλεπιδράσεις. 
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Το σημασιολογικό CMS (Semantic Content Management System – SemCMS) βασίζεται 

σε απλά θεμέλια, τα οποία το καθιστούν ευέλικτο, κλιμακωτό και ικανό να προσαρμόζεται 

σε διαφορετικά σενάρια χρήσης και ανάπτυξης. Ο πυρήνας του βασίζεται σε απλούς HTTP 

μηχανισμούς και ακολουθεί μια RESTful προσέγγιση. 

Το SemCMS είναι αρμόδιο για τη διαχείριση κάθε στοιχείου περιεχομένου. Να 

σημειωθεί ότι σε κάθε στοιχείο αντιστοιχίζεται μία URL διεύθυνση, βασίζοντας έτσι 

ολόκληρο το σύστημα σε μία προσέγγιση προσανατολισμένη στους πόρους (Resource 

Oriented Approach). Οι βασικές HTTP εντολές (GET, PUT, POST και DELETE) επιτρέπουν 

τη διαχείριση κάθε πόρου. Οι ίδιες εντολές χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση των 

σημασιολογικών μεταδεδομένων των στοιχείων περιεχομένου. Η εντολή GET χρησιμεύει 

στη δημιουργία σημασιολογικών ερωτημάτων. Ομοίως, οι εντολές PUT, POST και DELETE 

χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των μεταδεδομένων πόρων, τη δημιουργία ή την 

κατάργηση μιας σήμανσης, αντίστοιχα. 

Η HTTP λειτουργικότητα υλοποιείται από το τμήμα του Rhizomer διακομιστή της 

πλατφόρμας, το οποίο φαίνεται στην Εικόνα 5.4. Υπάρχουν επιπρόσθετες ιδιότητες, που 

κάνουν πιο λειτουργική την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Rhizomer διακομιστή, οι 

οποίες είναι εμφωλευμένες στον φυλλομετρητή του χρήστη και υλοποιούνται με 

τεχνολογίες Javascript και AJAX.  

5.3.2. Caravela 
Το Caravela [Aumüller & Rahm, 2007] αποτελεί ένα γενικό σύστημα για δυναμική 

ενσωμάτωση περιεχομένου και αυτόματη κατηγοριοποίηση. Εκτός από τις λειτουργίες ενός 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστού, υποστηρίζει πολλαπλές ταξινομίες για να 

κατηγοριοποιεί σημασιολογικά τους διαφορετικούς τύπους περιεχομένου (π.χ. έγγραφα, 

ταινίες, προϊόντα). Παρέχει λειτουργίες για την αυτόματη ενσωμάτωση, μετατροπή, δομή 

και κατηγοριοποίηση του περιεχομένου. Η ισχυρή αυτόματη σύνδεση δημιουργεί 

δυναμική κατηγοριοποίηση χωρίς καμία προσπάθεια από τη μεριά του χρήστη. Το 

περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται περιοδικά αυτόματα από 

εξωτερικές πηγές δεδομένων του Ιστού. Επιπλέον, υποστηρίζεται η εξέλιξη του τύπου 

περιεχομένου και της ταξινομίας για την κάλυψη των νέων απαιτήσεων των χρηστών. Το 

Caravela είναι πλήρως λειτουργικό και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις 

ενός κατηγοριοποιητή συλλογικής δημοσίευσης και σε έναν πλοηγό ταινιών. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος Caravela αποτελείται από τρία στρώματα παρέχοντας 

δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων (αποθετήριο), διαχείρισης δεδομένων και 

παρουσίασης δεδομένων. Να σημειωθεί επίσης ότι το Caravela “εκμεταλλεύεται” εν μέρει 

τη λειτουργικότητα του Drupal. 

Μία σχεσιακή βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για τη συνεχή και γενική αποθήκευση 

περιεχομένου και μεταδεδομένων. Κάθε στοιχείο περιεχομένου, π.χ. δημοσίευση ή ταινία, 

συσχετίζεται με συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου και περιγράφεται από μερικές ιδιότητες. 

Για παράδειγμα, ο τύπος περιεχομένου δημοσίευση έχει τυπικά γνωρίσματα όπως τίτλο, 

συγγραφείς, έτος και χώρος. Τα χαρακτηριστικά αποθηκεύονται είτε χρησιμοποιώντας 

απλούς τύπους δεδομένων ή περιλαμβάνοντας ολόκληρες λίστες στοιχείων, π.χ. μια λίστα 
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συγγραφέων. Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να τροποποιηθούν (ή να προστεθούν νέοι) 

αλλάζοντας, επεκτείνοντας ή μειώνοντας τις λίστες ιδιοτήτων τους. 

Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί τύποι περιεχομένου με αλληλεξαρτήσεις, π.χ. ένας 

τύπος περιεχομένου δημοσίευση που συσχετίζεται με έναν λεπτομερή τύπο περιεχομένου 

συνέδριο. Χρησιμοποιούνται αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ των τύπων περιεχομένου, ώστε τα 

στιγμιότυπα περιεχομένου να είναι προσπελάσιμα και από τις δύο κατευθύνσεις. Η εξέλιξη 

σύνθετου περιεχομένου επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας αναγωγής ιδιοτήτων σε νέους 

τύπους περιεχομένου. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να έχει αντιστοιχίσεις σε 

πολλαπλές ταξινομίες και σε κάθε περιεχόμενο μπορεί να έχει πολλαπλές αντιστοιχίες σε 

έναν ή περισσότερους όρους κατηγορίας ανά ταξινομία. 

Αυτό το απλό και γενικό μοντέλο αναπαράστασης περιεχομένου διευκολύνει την 

απόκτηση και αποθήκευση των περισσότερων τύπων περιεχομένου. Επιπλέον, οι τύποι 

περιεχομένου και οι ταξινομίες μπορούν εύκολα να προστεθούν ή να αλλάξουν, με 

αποτέλεσμα την υποστήριξη της εξέλιξης σχημάτων. Οι λειτουργίες του Caravela μπορούν 

να επεκταθούν γενικά παρέχοντας δέσμες ενεργειών που έχουν συνταχθεί από χρήστες, για 

πρόσθετες δυνατότητες ενοποίησης και μετασχηματισμού. Η τρέχουσα υλοποίηση 

προσφέρει εξαγωγή περιεχομένου σε άλλες σημασιολογικές εφαρμογές. Επιπλέον, 

πολλαπλές RSS ροές παρέχουν δυναμική πρόσβαση στο περιεχόμενο από άλλες 

εφαρμογές. 

5.3.3. Drupal 
Το Drupal παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή 

Web CMSs που υποστηρίζει εγγενώς τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού με μεγάλη 

απήχηση [Corlosquet et al., 2009]. Η ομάδα του Drupal Semantic Web επικεντρώνεται 

στην ενσωμάτωση σημασιολογικών τεχνολογιών, όπως το RDF, το RDFa και τη SPARQL, 

στην υποδομή του Drupal, και έχει παράγει με επιτυχία αρκετές επεκτάσεις του Drupal 

που καλύπτουν αυτές τις περιοχές. 

Αρχικά, στην έκδοση 6 του Drupal, επιτράπηκε στους διαχειριστές των Drupal 

ιστοτόπων να εξάγουν δεδομένα σε RDF από τους Drupal κόμβους (σελίδες στο εν λόγω 

CMS). Σε αυτή την προσέγγιση, οι τύποι περιεχομένου και τα πεδία αντιστοιχίζονται σε 

καθορισμένες κλάσεις και ιδιότητες. Στη συνέχεια αυτές οι αντιστοιχίσεις χρησιμοποιούνται 

για την ενσωμάτωση των RDFa τριπλετών στην HTML έξοδο, επιτρέποντας τα δεδομένα ενός 

Drupal ιστοτόπου να μπορούν να καταναλωθούν από εξωτερικά εργαλεία του 

Σημασιολογικού Ιστού. Επιπλέον, η παραγόμενη RDF έξοδος μπορεί να αποθηκευτεί σε 

ένα τοπικό SPARQL τελικό σημείο (endpoint), έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με τη 

χρήση της SPARQL. 

Μια προσέγγιση για την εισαγωγή εξωτερικών RDF δεδομένων είναι επίσης διαθέσιμη 

μέσω του module RDF Proxy. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από τον χρήστη να καθορίσει ένα 

SPARQL ερώτημα, τύπου CONSTRUCT, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται σε σχέση με ένα 

απομακρυσμένο SPARQL τελικό σημείο. Έπειτα, το module RDF Proxy χρησιμοποιεί τις 

RDF αντιστοιχίσεις, που έχουν οριστεί προηγουμένως, για να συνδέσει τις προκύπτουσες 

RDF τριπλέτες σε έναν τύπο περιεχομένου. Έτσι, ένας νέος κόμβος του αντίστοιχου τύπου 

περιεχομένου δημιουργείται και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Drupal. 
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Η προσέγγιση του RDF Proxy βασίζεται σε κάποιο βαθµό εμπειρίας της SPARQL από 

την πλευρά του διαχειριστή ιστοτόπου, αφού το ερώτημα CONSTRUCT χρησιμοποιείται για την 

αντιστοίχιση των κατηγορημάτων από το απομακρυσμένο σημείο σε εκείνα που ορίζονται 

στους τοπικούς Drupal τύπους περιεχομένου. Ωστόσο, η RDFa έξοδος απλώς βασίζεται στο 

να γνωρίζει ο διαχειριστής του ιστότοπου τους κατάλληλους RDF τύπους και τις ιδιότητες 

για ένα τύπο περιεχομένου και παρέχει μια απλή μέθοδο που επιτρέπει σε εξωτερικά 

εργαλεία του Σημασιολογικού Ιστού να καταναλώνουν δεδομένα που διατηρούνται στη 

βάση δεδομένων του Drupal. Τμήμα της υποστήριξη του RDF έχει ενσωματωθεί στο βασικό 

σύστημα Drupal 7. Γενικά, ωστόσο, τα βασικά RDF γνωρίσματα του Drupal 7 δεν 

επιτρέπουν την ανάγνωση και εγγραφή των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων που διατηρούνται 

σε εξωτερικές πηγές (π.χ. triplestores), αφού η προσέγγιση προορίζεται μόνο για εξαγωγή 

των Drupal δεδομένων ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα ή την εισαγωγή υπαρχόντων 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στη βάση δεδομένων του Drupal [Corlosquet, Delbru, et al., 

2009].  

Μερικοί από τους περιορισμούς ως προς την κατανάλωση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 

σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου έχουν ξεπεραστεί από τον Clark [Clark, 2011] με 

το module SPARQL Views του Drupal. Το module αυτό συνίσταται στην προσθήκη ενός 

εργαλείου δημιουργίας ερωτημάτων SPARQL στο ισχυρό Views module. Αυτό το module 

επιτρέπει στους διαχειριστές ιστοτόπων να προσδιορίσουν μια προβολή (view) ενός συνόλου 

πεδίων μέσω ενός GUI και έτσι να δημιουργηθεί το αντίστοιχο SPARQL ερώτημα. 

Επομένως, δεν προϋποτίθεται καμία γνώση της SPARQL από τη πλευρά του χρήστη. Η 

δύναμη του SPARQL Views έγκειται στη χρήση του ισχυρού GUI του module Views, 

επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν περίπλοκα GUI χωρίς τη γνώση διαδικτυακού 

προγραμματισμού. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο μόνον την ανάγνωση, δηλαδή 

οι προβολές-Views εμφανίζουν μόνο τα αποτελέσματα από τα SPARQL ερωτήματα, αλλά 

δεν επιτρέπουν την ενημέρωση του αντίστοιχου SPARQL τελικoύ σημείου. 

Συνολικά, το Drupal 7 χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειάζεται κάποια παρέμβαση από το 

δημιουργό περιεχομένου, κάποια από τα πιο σημαντικά λεξιλόγια Σημασιολογικού Ιστού, 

όπως τα FOAF, SIOC, SKOS και Dublin Core, με αποτέλεσμα όλο το περιεχόμενο που 

παράγεται να έχει μία, υποτυπώδης έστω, διασύνδεση με το Σημασιολογικό Ιστό, να είναι 

αυτόματα διαθέσιμο ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και να μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό 

εργαλεία όπως RDF crawler, σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης και μηχανές 

ερωτημάτων SPARQL.  

Το Drupal 7 δεν σταματά εκεί, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να ορίσει 

περισσότερες RDF αντιστοιχίσεις, τόσο σε τοπικά όσο και σε εξωτερικά λεξιλόγια. Ο 

συνδυασμός αυτής της δυνατότητας με τη δημιουργία νέων τύπων περιεχομένου και 

πεδίων, δίνει στο Drupal 7 έναν χαρακτηρα framework για δημιουργία ιστοτόπων με 

χαρακτηριστικά Σημασιολογικού Ιστού και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. 

5.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ SEMANTIC WEB CMSS 

Από την πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, είναι εμφανές ότι τα συμβατικά Web 

CMSs παρέχουν μια εύχρηστη πλατφόρμα για την αποθήκευση, την ανάκτηση, την 
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περιήγηση και την αναζήτηση περιεχομένου που αποθηκεύεται με τη μορφή εγγράφων ή 

αρχείων σε διάφορες μορφές (κατά κύριο λόγο, σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων). Ωστόσο, 

αυτά παρέχουν μόνο στοιχειώδη μεταδεδομένα για κάθε στοιχείο περιεχομένου και 

επομένως η αναζήτηση περιεχομένου βασίζεται μόνον σε άμεση αντιστοιχία λέξεων-

κλειδιών ή προτύπων. Από την άλλη, οι τεχνικές σημασιολογικού εμπλουτισμού σχεσιακών 

βάσεων και αδόμητου περιεχομένου, καθώς και τα πρώιμα σημασιολογικά CMS, 

αναδεικνύουν τη σημαντική διαφοροποίηση των συμβατικών έναντι των σημασιολογικών 

CMSs με τους ακόλουθους τρόπους: 

Πίνακας 5-4. Χαρακτηριστικά Συμβατικών και Σημασιολογικών CMSs 

Χαρακτηριστικό Συμβατικά CMSs Σημασιολογικά CMSs 

Ατομική μονάδα Έγγραφο Οντότητα 

Μεταδεδομένα 
Ιδιότητες εγγράφου, π.χ. κατηγορία, 

συγγραφέας, ετικέτες, κτλ 

Διασυνδεδεμένες οντότητες, 

ορισμένοι τύποι οντοτήτων 

Αναζήτηση Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά 
Σημασιολογική αναζήτηση για 

οντότητες και σχέσεις 

Διαχείριση 
Διαχείριση εγγράφου – Τύποι 

εγγράφων, Ροή εργασίας εγγράφων 

Διαχείριση γνώσης – οντότητες, 

οντολογίες 

Αποθήκευση 

δεδομένων 

Αποθετήρια αρχείων, Σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων 

Αποθετήριο περιεχομένου 
μεγάλων δεδομένων – 

αποθήκευση δομημένων και 

αδόμητων δεδομένων 

 

Στην παρούσα ενότητα, συνοψίζονται ένα σύνολο απαιτήσεων και κριτηρίων που ένα 

σημασιoλογικό CMS θα πρέπει να πληροί για να υποστηρίξει σημασιολογικά βελτιωμένες 

λειτουργίες [Christ & Nagel, 2011].  

1. Lifting και εμπλουτισμός περιεχομένου: η δυνατότητα εμπλουτισμού αντικειμένων 

περιεχομένου με οντότητες που έχουν ένα URI στον ιστό των δεδομένων, δηλ. τα 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Με άλλα λόγια, είναι η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών 

εξαγωγής πληροφοριών και τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας προκειμένου 

να εντοπιστούν οι βασικές οντότητες ενός στοιχείου περιεχομένου, να ταιριάξουν με 

σημασιολογικές οντότητες στον Ιστό, π.χ. LOD (Linked Open Data) οντότητες και να 

εμπλουτίσουν το στοιχείο περιεχομένου με δομημένα δεδομένα που 

αντιπροσωπεύουν ρητώς αυτή την ενίσχυση ώστε να μπορούν άλλες εφαρμογές να 

το επεξεργάζονται, π.χ. σε RDF. 

2. Αξιοποίηση σημασιολογικών διαδικτυακών πηγών: η δυνατότητα διαλειτουργικότητας 

με εξωτερικές πηγές, π.χ. το LOD νέφος (LOD cloud), RSS feeds, microformats 

κ.λ.π. για την ανάκτηση περιγραφών π.χ. την εξαγωγή του RDF περιγραφικού 

γραφήματος ενός σημασιολογικού διαδικτυακού πόρου, το οποίο θα αξιοποιηθεί για 

εμπλουτισμό περιεχομένου. 
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3. Ανασχεδιασμός δεδομένων σύμφωνα με πρότυπα σημασιολογικού ιστού: η δυνατότητα 

μετατροπής μη RDF σε RDF δεδομένα και μετατροπής RDF δεδομένων σύμφωνα 

με διαφορετικές οντολογίες/λεξιλόγια. 

4. Διαχείριση οντολογιών και κανόνων: η ικανότητα να χειρίζεται οντολογίες και 

κανόνες, δηλαδή να καθορίζει και να διαχειρίζεται οντολογίες και λογικούς κανόνες. 

5. Διαμοιρασμός και επαναχρησιμοποίηση οντολογικών προτύπων: η δυνατότητα 

ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης οντολογιών και κανόνων που έχουν οριστεί 

για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εργασιών. 

6. Scope-based μηχανισμός συλλογισμού: η ικανότητα εξαγωγής νέας γνώσης με βάση 

τα οντολογικά αξιώματα και τους κανόνες. Η πολυπλοκότητα της συλλογιστικής σε 

ένα σημασιολογικό CMS θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 

κάθε φορά. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η διαχείριση των οντολογιών και 

των κανόνων θα πρέπει να τοποθετείται στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκάστοτε 

εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, ανεξάρτητα από το σύνολο των οντολογιών και κανόνων 

που χρησιμοποιούνται από ολόκληρο το σημασιολογικό CMS, ο μηχανισμός 

συλλογισμού λαμβάνει υπόψη μόνο εκείνο το υποσύνολο οντολογιών και κανόνων 

που απαιτείται για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. 

7. Αποθήκευση σε triplestores: η δυνατότητα αποθήκευσης RDF τριπλετών και η 

διατήρησή τους σε σχετικά στοιχεία περιεχομένου. 

8. Σημασιολογική αναζήτηση: Τα βασικά αποτελέσματα των βελτιώσεων των CMSs με 

χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών αναδεικνύονται αρκετά μέσω της 

σημασιολογικής αναζήτησης, λειτουργικότητας που πλέον αυτού του είδους τα 

συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν. Η σημασιολογική περιγραφή του 

περιεχομένου βελτιώνει τις δυνατότητες αναζήτησης και παρέχει καλύτερα 

αποτελέσματα. Η βασική λειτουργικότητα σημασιολογικής αναζήτησης ενισχύεται 

με πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως, κατανεμημένα ερωτήματα, υποστήριξη για 

αποσαφήνιση αναζήτησης, φιλική προς το χρήστη RDF αναζήτηση, πρωτότυπο 

μηχανής αναζήτησης για microformats, κλπ. 

9.  Σύνδεσμοι/σχέσεις μεταξύ αντικειμένων περιεχομένου: Εκτός από τη σημασιολογική 

σήμανση, τα στοιχεία περιεχομένου ενδέχεται να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή η 

διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων 

υλοποιώντας έτσι μηχανισμούς για την υποστήριξη αυτόματης δημιουργίας 

συνδέσμων, σύνδεσης στιγμιότυπων, διασυνδεδεμένα δεδομένα κλπ. 

10. Ροή εργασίας: Τα υπάρχοντα συστήματα CMS παρέχουν ήδη μηχανισμούς που 

αντιπροσωπεύουν και διαχειρίζονται τις ροές εργασίας του περιεχομένου. Η 

προσδοκία των σημασιολογικών CMSs είναι να υποστηρίξουν τον χειρισμό των ροών 

εργασίας περιεχομένου χρησιμοποιώντας σημασιολογικές πληροφορίες που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι σημασιολογικές πληροφορίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης ενός 

συγκεκριμένου περιεχομένου σε μια δεδομένη ροή εργασίας. Επιπλέον θα πρέπει 

να υποστηρίζει προσαρμοσμένες ροές εργασίας και έξυπνες ροές εργασίας 

περιεχομένου που έχουν ρυθμιστεί βάσει οργάνωσης και ιεραρχίας της ροής 

εργασιών κ.λ.π. 
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11. Ασφάλεια: Η πρόσβαση στο περιεχόμενο πρέπει να διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας 

ελέγχους πρόσβασης υψηλής ποιότητας, π.χ. επισημάνσεις όπως "reasoning-

allowed" ή "linkable-with", αντί για τις πιο γνωστές "read-only" ή "no-deletion". 

Επιπλέον, όλες οι δυνατότητες ενσωμάτωσης αδειών, δημιουργίας ρόλων και 

ομάδων, ορισμού πολιτικών πρόσβασης στα δεδομένα, ελέγχου ταυτότητας χρήστη, 

διαχείρισης ρόλων, κ.λ.π. που υπάρχουν στα παραδοσιακά Web CMSs θα πρέπει 

να διατηρηθούν και στη νέα γενιά των σημασιολογικών CMSs. 

Για να διευθετηθούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, η συνιστώμενη αρχιτεκτονική ενός 

Σημασιολογικού CMS απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Εικόνα 5.5.  Βασική αρχιτεκτονική των Σημασιολογικών Web CMSs 

Η αρχιτεκτονική βασίζεται στους εξής δύο πυλώνες:  

 Περιεχόμενο: αποτελείται από ένα Αποθετήριο Περιεχομένου (Content Repository) 

μεγάλων δεδομένων το οποίο υποστηρίζει όλα τα είδη δομημένων και αδόμητων 

δεδομένων, ένα Μοντέλο Δεδομένων Περιεχομένου (Content Data Model), μία 

Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Application), και μία 

διεπαφή χρήστη η οποία θα παρέχει πρόσβαση στα χαρακτηριστικά που ένα 

συμβατικό CMS ήδη παρέχει  

 Γνώση: μία σημασιολογική μηχανή που παρέχει ένα Αποθετήριο Γνώσης 

(Knowledge Repository), Μοντέλα Γνώσης (Knowledge Models), Μηχανισμούς 

Συλλογισμού (Reasoning) και Pipelines Εξαγωγής Γνώσης και μια Σημασιολογική 

Διεπαφή Χρήστη για την πρόσβαση σε σημασιολογικά χαρακτηριστικά του 

περιεχομένου, καθώς και  μια Διεπαφή Διαχείρισης Γνώσης 

Οι δύο συνιστώσες της αρχιτεκτονικής συνδέονται μεταξύ τους μέσω των επιπέδων 

Πρόσβασης Περιεχομένου (Content Access) και Πρόσβασης Γνώσης (Knowledge Access).  
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5.5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ BOOKS@HPCLAB  

5.5.1. BookShop Οντολογία 
Στο πλαίσιο επανασχεδιασμού της εφαρμογής Books@HPCLab σύμφωνα με την 

υποδομή του Drupal CMS κρίθηκε απαραίτητο η οντολογία BookShop, που 

παρουσιάστηκε στην υποενότητα 4.2.2.1, να τροποποιηθεί ελαφρώς ώστε να είναι συμβατή 

με τις νέες, υποκείμενες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (απομακρυσμένη υπηρεσία 

συμπερασμού κ.τ.λ. – βλ. 5.5.2). 

 

 

Εικόνα 5.6.  BookShop Οντολογία (v2) 

Όπως και στη προηγούμενη έκδοση της συγκεκριμένης οντολογίας, η κλάση Book 

αντιπροσωπεύει όλα τα μεταδεδομένα βιβλίων που συγκεντρώνονται από τις online αγορές 

Amazon και Half eBay. Ένας μηχανισμός συλλογισμού είναι υπεύθυνος για τη ταξινόμηση 

των βιβλίων ανάλογα με τα κριτήρια του τρέχοντος προφίλ χρήστη που ικανοποιούνται 

(BooksByAvailability, BooksBycondition, BooksByPrice, BooksByYear). Το είδος του 

κριτηρίου που πληρείται  κάθε φορά αντιπροσωπεύεται από τα μέλη της κλάσης Modality. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς πληθικότητας της ιδιότητας hasModality, τα 

βιβλία ταξινομούνται τελικά ανάλογα με τον αριθμό των ικανοποιημένων κριτηρίων 

προτίμησης (Books1, ..., Books4). Για παράδειγμα, η κατηγορία Books1 περιέχει όλα τα 

βιβλία που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια προτιμήσεων. 

Η επανασχεδίαση της οντολογίας με την προσθήκη των προαναφερθέντων, νέων 

κλάσεων είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση των κανόνων, που περιγράφηκαν στην 

υποενότητα 4.2.2.2. Η δυνατότητα εξατομίκευσης της εφαρμογής μας διασφαλίζεται 

απευθείας από το περιγραφόμενο, οντολογικό σχήμα. Επιπλέον, η κλάση Author είναι 

υποκλάση της κλάσης Person, που ανήκει στην οντολογία dbpedia-owl. Τέλος, να 

σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε η ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση της OWL, OWL 2.  

      Books4

     Book

prefersBook
isOfferOf

hasOffer

Subclass/subproperty

Object Property

Equivalent Classes

    User

     {Availability,Condition,Price,Year}

      Modality

   Offer

    Author     foaf:Person

       hasModality min 2

       hasModality min 3

      Books1       Books2       Books3      BooksByAvailability        BooksByCondition       BooksByPrice        BooksByYear

     hasModality value Availability

     hasModality value Condition

     hasModality value Price

     hasModality value Year

similarItems

isAuthorOf

       hasModality min 1

       hasModality min 4

    String

    String
    decimal

     nonNegativeInteger

     nonNegativeInteger

hasPassword

hasUsername

prefersMaxPrice

prefersAvailability

prefersPublicationDate

    String prefersCondition

Datatype Property

foaf:page

    dbpedia-owl:Person
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5.5.2. Αρχιτεκτονική  
Η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του Drupal CMS μας επιτρέπει να επεκτείνουμε 

τις δυνατότητές του αξιοποιώντας υπάρχοντα modules και τροποποιώντας τα ανάλογα με  

τους σκοπούς μας. Τα modules είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν συγκεκριμένες 

λειτουργίες διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και ευελιξία. Στο πλαίσιο επέκτασης 

της mashup εφαρμογής Books@HPCLab, χρησιμοποιήσαμε το AmazonStore module που 

προσφέρει την απαραίτητη λειτουργικότητα και μία διεπαφή για το Web API του Amazon. 

Το συγκεκριμένο module επεκτάθηκε έτσι ώστε να συμπεριλάβει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με το Half eBay Web API. Επιπρόσθετα, επωφεληθήκαμε των δυνατοτήτων 

του WebForm module, το οποίο υποστηρίζει συλλογή δεδομένων βάσει μιας απλής φόρμας. 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εφαρμογής, το module αυτό αποτελεί το σημείο 

εκκίνησης για την κατασκευή προφίλ χρηστών. Η αρχιτεκτονική του ανασχεδιασμένου 

mashup μας απεικονίζεται στην Εικόνα 5.7. 

 

Εικόνα 5.7.  Αρχιτεκτονική Books@HPCLab βάσει της υποδομής του Drupal 

Κατά τη φάση επανασχεδιασμού του σημασιολογικού mashup πάνω στην υποδομή του 

Drupal CMS, αντιμετωπίσαμε μία σειρά προκλήσεων, που προέρχονται από το γεγονός ότι 

τα CMSs συνήθως δεν περιλαμβάνουν την έννοια της σημασιολογίας στο περιεχόμενό τους. 

Παρόλο που οι τελευταίες εκδόσεις του Drupal προσφέρουν κάποια εγγενή σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά [Bratsas et al., 2012], στην εφαρμογή μας έπρεπε να επικεντρωθούμε στο 

μηχανισμό συλλογισμού, στη διαχείριση οντολογιών καθώς και στη διασύνδεση των 

δεδομένων. Τα προαναφερθέντα ζητήματα αναλύονται στις ακόλουθες υποενότητες και 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Κατασκευή και συντήρηση προφίλ χρηστών: Η διαχείριση των χρηστών καθώς και των 

προφίλ τους είναι κοινά ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί μέσα στα 

           D r u p a l

S e m a n t i c 
M a s h u p

Web APIs 
Requests

POST
Requests

Cache

O W L L I N K

Pellet

XML data

OWL data

Reasoning data
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παραδοσιακά Web CMSs, όπως έχει επισημανθεί παραπάνω. Στο πλαίσιο της 

εφαρμογής μας, το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα σχεσιακά 

προφίλ των χρηστών σε εκφράσεις OWL 2 και να τα διατηρήσουμε (βλ. 5.5.2.1). 

 Συγχρονισμός των σχεσιακών και οντολογικών υποδομών: Οι εφαρμογές του 

Σημασιολογικού Ιστού χειρίζονται περιεχόμενο που πρέπει να εκφράζεται 

σημασιολογικά. Η διαχείριση σημασιολογικών δεδομένων θα πρέπει να συμβαδίζει 

με τις πολιτικές διαχείρισης και διανομής διαδικτυακού περιεχομένου που 

βασίζονται σε ισχυρές σχεσιακές υποδομές στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού web 

CMS (βλ. 5.5.2.1). 

 Ενσωμάτωση μηχανισμού συλλογισμού: Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αποτελεσματική 

και διαλειτουργική επικοινωνία με υπηρεσίες συλλογισμού (βλ. 5.5.2.2). 

5.5.2.1. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής μας, με τον όρο δεδομένα, εννοούμε τη συσχέτιση των 

προφίλ των χρηστών, των πληροφοριών που συλλέγονται από εξωτερικές πηγές και των 

οντολογικών δεδομένων (πριν και μετά τη διαδικασία συλλογιστικής). Σε αυτήν την 

υποενότητα, εξετάζουμε λεπτομερώς τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και αποθήκευσης 

και πως τα Drupal modules τροποποιήθηκαν για την ομαλή εκτέλεση των παραπάνω δύο 

ροών εργασίας.  

Όσον αφορά τη δημιουργία του προφίλ χρήστη, οι προτιμήσεις των χρηστών 

συλλέγονται με τη χρήση φορμών, με τη βοήθεια του module WebForm. Ένα μοναδικό 

χαρακτηριστικό ανατίθεται σε κάθε χρήστη της εφαρμογής. Εκτός από τις προτιμήσεις  του, 

κάθε χρήστης πρέπει να ορίσει τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής του και το όνομα χρήστη 

του, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ώστε να λαμβάνει 

ειδοποιήσεις από την εφαρμογή. Όλες αυτές οι πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη 

αποθηκεύονται σε πίνακες της σχεσιακής βάσης δεδομένων του Drupal CMS. 

Τα προφίλ των χρηστών θα πρέπει να μεταφραστούν σε σημασιολογικά πλούσιες 

εκφράσεις προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν στους διαθέσιμους μηχανισμούς 

συλλογισμού της εφαρμογής. Στην περίπτωσή μας, ανακτάμε τις προτιμήσεις χρήστη από 

τη βάση δεδομένων και στη συνέχεια κατασκευάζουμε on-the-fly το οντολογικό προφίλ, 

αντιστοιχίζοντας τις προτιμήσεις σε ένα σύνολο OWL 2 εκφράσεων. 

Τα κύρια βήματα της διαδικασίας συλλογής δεδομένων βιβλίων από τα Web APIs της 

Amazon και του Half eBay έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην Ενότητα 4.2.4.1. Όπως έχει 

προαναφερθεί, για το σκοπό αυτό έχουμε τροποποιήσει το module AmazonStore 

προσθέτοντας την ικανότητα επικοινωνίας με το Web API του Half eBay. Η επαυξημένη 

λειτουργικότητα του module AmazonStore δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης XML 

αποτελεσμάτων από την Amazon υπηρεσία, εμπλουτισμένα με πρόσθετες προσφορές 

βιβλίων από το Half eBay. Αυτά τα XML δεδομένα αποθηκεύονται σε μία προσωρινή 

μνήμη, με την ονομασία XML data cache (βλ. Εικόνα 5-7).  

Σύμφωνα με την διαδικασία συλλογής δεδομένων από τις δύο διαδικτυακές υπηρεσίες, 

το επόμενο βήμα συνίσταται στην οντολογική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης με χρήση της γλώσσας οντολογιών ιστού OWL. Ο μετασχηματισμός αυτός 

πρέπει να τηρεί το σχήμα της οντολογίας BookShop, επιτυγχάνεται μέσω της XSLT, και 
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αποτελεί τη κύρια προϋπόθεση για δυνατότητες συλλογισμού και εξαγωγής νέας γνώσης. 

Το αποτέλεσμα του παραπάνω μετασχηματισμού αποθηκεύεται σε ένα νέο επίπεδο 

προσωρινής μνήμης, με όνομα OWL data cache. Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία 

της εξατομίκευσης, τα οντολογικά δεδομένα καθώς και το οντολογικό προφίλ του κάθε 

χρήστη αποστέλλονται στην απομακρυσμένη υπηρεσία συλλογισμού. Τέλος, η 

υπονοούμενη (inferred) γνώση, που προκύπτει από τους μηχανισμούς συμπερασμού, 

αποθηκεύεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο προσωρινής μνήμης – reasoning data cache. 

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5-5 είναι υπεύθυνος για το συγχρονισμό 

των τριών επιπέδων της κρυφής μνήμης. Κατά κύριο λόγο, ο αλγόριθμος ελέγχει την ύπαρξη 

δεδομένων στη κρυφή μνήμη για επαναλαμβανόμενα, όμοια ερωτήματα. Επιπλέον, ο 

αλγόριθμος επικαιροποιεί κατάλληλα τα επίπεδα της κρυφής μνήμης σε περίπτωση που 

ένας χρήσης ενημερώσει και τροποποιήσει το προφίλ του. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο 

ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα (στην περίπτωση μας, 24 ώρες) γίνεται εκκαθάριση της 

προσωρινής μνήμης. Μια ενημέρωση προφίλ, που ένας χρήστης αρχικοποιεί, προκαλεί την 

αφαίρεση από την κρυφή μνήμη όλων των αποτελεσμάτων συλλογιστικής (reasoning data) 

που σχετίζονται με το προφίλ του, 𝑢, δηλαδή 𝑅 → 𝑅{𝑟∗,𝑢}, όπου το σύμβολο ∗ υποδηλώνει 

όλα τα 𝑜𝑞. 

Πίνακας 5-5. Αλγόριθμος συγχρονισμού της αποθήκευσης δεδομένων 

ℬ: XML book data cache                                                           bq: XML book data for query q 
𝒪: Ontological book data cache                                               oq: ontological book data for query q 
ℛ: Reasoner results cache                                                        roq,u: reasoner results for oq  and user profile u 

if {bq} ⊈ ℬ  

then bq → get_amazon_data (q) 

  bq → bq ∪ get_ebay_data (q) 

  ℬ →  ℬ ∪ {bq} 

  oq → triplify (bq) 

  𝒪 →  𝒪 ∪ {oq} 
  roq,u → invoke_reasoner (oq, u) 

  ℛ → ℛ ∪{roq,u} 

            return roq,u 

if {bq} ⊆ ℬ, {oq} ⊆ 𝒪 and  roq,u ⊈ ℛ   

//since bq is in  ℬ, oq will always be in  𝒪 
then  roq,u → invoke_reasoner (oq, u) 

  ℛ → ℛ ∪{roq,u} 

  return roq,u 

 

 
if {bq} ⊆ ℬ, {oq} ⊆ 𝒪 and  roq,u ⊆ ℛ 

then return roq,u 

Η υιοθέτηση της στρατηγικής προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων και αναπαραγωγής 

δεδομένων σε διαφορετικές μορφές επιτρέπει στα CMS modules να παραμένουν 

ανεξάρτητα από τα οντολογικά δεδομένα και να λειτουργούν αποκλειστικά με το δικό τους 

επίπεδο κρυφής μνήμης. Επιπλέον, η τεχνική του caching βελτιώνει ουσιαστικά και την 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συλλογισμού, διατηρώντας την εμπλοκή του στο 

ελάχιστο δυνατό. 

5.5.2.2. Ενσωμάτωση μηχανισμών συλλογισμού 

Οι περισσότεροι μηχανισμοί συλλογισμού της OWL 2 (όπως ο Pellet, ο FaCT ++ και ο 

HermiT) αναπτύσσονται παραδοσιακά στη μνήμη (in-memory) και η αλληλεπίδραση με 

αυτούς πραγματοποιείται συνήθως μέσω μιας Java διεπαφής. Μολονότι υπάρχουν τεχνικές 

για το σκοπό αυτό, για παράδειγμα PHP-to-Java Bridge, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 

οποίους μπορεί κανείς να θελήσει να διατηρήσει τις υπηρεσίες συλλογισμού λογικά και/ή 
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φυσικά ξεχωριστές [Koutsomitropoulos et al., 2010]. Μεταξύ αυτών, η ανάγκη 

διαλειτουργικότητας και ανεξαρτησίας από την πραγματική γλώσσα προγραμματισμού έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την ενσωμάτωση με ένα Web CMS. 

Στην παρούσα υλοποίηση της εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε το OWLlink [Liebig et 

al., 2011] το οποίο παρέχει ένα επεκτάσιμο και ανεξάρτητο από κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού πρωτόκολλο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με έναν OWL 2 reasoner 

μέσω δικτύου. Το OWLlink αποτελεί το διάδοχο του (γερασμένου πλέον) πρωτοκόλλου DIG 

[Bechhofer et al., 2003]. Το OWLlink API [Noppens et al., 2010] αξιοποιείται για την 

ανάπτυξη μιας πραγματικής αρχιτεκτονικής 3-επιπέδων. Με τη χρήση του OWLlink 

εφαρμογές-πελάτες μπορούν να χειρίζονται τους reasoners, να προσθέτουν OWL αξιώματα 

και  να  χρησιμοποιούν  υπηρεσίες  εξαγωγής  συμπερασμάτων,  απλά  και  μόνο  με την  

αποστολή συγκεκριμένων και αυστηρώς καθορισμένων ερωτημάτων σε servers οι οποίοι 

υλοποιούν το OWLlink πρωτόκολλο. Κατά συνέπεια, ένας reasoner που υλοποιεί το 

OWLlink πρωτόκολλο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να μετατραπεί σε έναν OWLlink 

server στον οποίο θα μπορούν να συνδέονται μέσω HTTP εφαρμογές γραμμένες σε 

οποιαδήποτε γλώσσα και να κάνουν απομακρυσμένη χρήση των υπηρεσιών του.  

Το Drupal CMS προσφέρει εφαρμογές γενικής λειτουργίας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή HTTP αιτημάτων, όπως το drupal_http_request. Πιο 

συγκεκριμένα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται με τον OWLlink server κωδικοποιούνται 

σε μορφή XML και ο Pellet έχει επιλεγεί ως ο μηχανισμός συλλογισμού.  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του OWLlink server και της εφαρμογής μας αποτελείται από 

τέσσερα κύρια request-response μηνύματα. Αρχικά, μια Βάση Γνώσης (Knowledge Base) 

δημιουργείται στον OWLlink διακομιστή στέλνοντας ένα αίτημα CreateKB. Το μοναδικό 

αναγνωριστικό του χρήστη εκχωρείται επίσης ως αναγνωριστικό στοιχείο στη βάση γνώσης, 

προκειμένου να διαχωριστούν λογικά οι βάσεις γνώσης κάτω από τον ίδιο μηχανισμό 

συλλογισμού. Στο ίδιο μήνυμα, ενσωματώνουμε ένα LoadOntologies αίτημα, έτσι ώστε το 

οντολογικό σχήμα BookShop να φορτωθεί στη συγκεκριμένη βάση γνώσης, διαβάζοντας το 

αρχείο οντολογίας. 

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το οντολογικό προφίλ του χρήστη και τα οντολογικά 

αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο ερώτημα αποστέλλοντας δύο διαφορετικά αιτήματα 

Tell στον  OWLlink εξυπηρετητή. Σε αυτό το σημείο, οι προτιμήσεις των χρηστών 

λαμβάνονται από τη σχεσιακή βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

του οντολογικού προφίλ του χρήστη on-the-fly, το οποίο ισοδυναμεί με ένα σύνολο OWL 2 

περιορισμών (βλ. Πίνακα 5-6). Τόσο το προφίλ χρήστη όσο και τα οντολογικά δεδομένα 

κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας OWL/XML σύνταξη. Προκειμένου να ανακτήσουμε την 

υπονοούμενη γνώση από τον απομακρυσμένο μηχανισμό συλλογισμού, στέλνουμε ένα 

αίτημα GetFlattenedInstances. Στόχος του αιτήματος αυτού είναι να εντοπίσουμε όλα τα 

βιβλία που ικανοποιούν έως και τέσσερα κριτήρια προτίμησης (στιγμιότυπα των κλάσεων 

Books1, Books2, Books3 και Books4). Η παράμετρος direct=true του τελευταίου αιτήματος 

εξασφαλίζει ότι τα παραπάνω σύνολα διαχωρίζονται αμοιβαία, δηλ. θα περιλαμβάνουν 

μοναδικά στιγμιότυπα της κλάσης Book. Τέλος, η βάση γνώσης καταστρέφεται εισάγοντας 

ένα αίτημα ReleaseKB μέσα στο ίδιο μήνυμα.  
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Ο Πίνακας 5-6 συνοψίζει όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ της εφαρμογής 

μας και του OWLlink server. 

Πίνακας 5-6. Επικοινωνία με τον OWLlink Server 

 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 

R
e

q
u

e
st

 

CreateKB  
kb=[User_ID] 

LoadOntologies 

IRI=[BookShop ontology] 

Tell preferences  
BooksByPrice ≡        
∃hasOffer.(∃offerPrice.[≤user_pre
f])  

BooksByCondition… 

BooksByAvailability... 

BooksByYear... 

Tell data 

OWL Book data  from 

cache (query results) 

GetFlattenedInstances 

direct=″true″ 

class IRI={Books1, Books2, 
Books3, Books4} 

ReleaseKB 

kb=[User_ID] 

R
e

sp
o

n
se

 ResponseMessage 

ok 

ResponseMessage 

ok 

ResponseMessage 

ok 

SetofIndividuals {1..4}  

NamedIndividuals  

IRI=[Book resource URL] 

5.5.2.3. Παρουσίαση λειτουργικότητας και χρήσης 

Ο επανασχεδιασμός της εφαρμογής δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 

λειτουργικότητα που προσφέρεται στο τελικό χρήστη. Τα βασικά χαρακτηριστικά 

παραμένουν αμετάβλητα και έχουν παρουσιαστεί διεξοδικά στην ενότητα 4.2.4.2. Για 

λόγους πληρότητας, παραθέτουμε σε αυτήν την υποενότητα την ανανεωμένη σχεδίαση της 

εφαρμογής ως προς τη συνολική της εμφάνιση (layout). 

 

Εικόνα 5.8.  Συλλογή προτιμήσεων χρήστη 

Μετά την επιτυχή εξουσιοδότηση, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ορίσουν το 

προφίλ τους χρησιμοποιώντας μία απλή φόρμα. Τα πεδία της φόρμας αυτής αντιστοιχούν 

στις προτιμήσεις των χρηστών και περιλαμβάνουν την κατάσταση βιβλίων (“New” ή “Used”), 

τη μέγιστη τιμή βιβλίου, το αρχικό έτος δημοσίευσης και τη μέγιστη διαθεσιμότητα (Εικόνα 

5-8). Ένας χρήστης μπορεί να ενημερώσει το προφίλ του οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. 

Να σημειωθεί επίσης ότι αν ένας χρήστης δεν καθορίσει τις προτιμήσεις του, η εφαρμογή 

συμπεριφέρεται ως ένα τυπικό mashup βιβλίων δίχως χαρακτηριστικά εξατομίκευσης, 
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αφού η διαδικασία συλλογιστικής δεν ενεργοποιείται και αποκλείεται από τη συνολική ροή 

εργασιών. 

Η αναπτυσσόμενη λίστα με τίτλο “Available Offers” περιλαμβάνει επίσης τόσο 

προσφορές από την Amazon όσο και από το Half eBay. Η σειρά των αρχικών 

αποτελεσμάτων δεν επηρεάζεται, δηλ. τα αποτελέσματα παρατίθενται με τη σειρά που 

επιστρέφονται από την Amazon. Ωστόσο, ο μηχανισμός συλλογισμού ελέγχει πόσες 

προτιμήσεις του χρήστη πληρούνται για ένα βιβλίο και αυτό εκφράζεται μέσω ενός 

συστήματος βαθμονόμησης. Όσο περισσότερα αστέρια εμφανίζονται δίπλα στο τίτλο ενός 

βιβλίου, τόσο υψηλότερο είναι το βιβλίο στις προτιμήσεις των χρηστών (Εικόνα 5-9). 

  

 

Εικόνα 5.9.  Λίστα αποτελεσμάτων 

Επιπλέον, κάθε στοιχείο της λίστας διαθέσιμων προσφορών (“Available Offers”) 

επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με τη τιμή της προσφοράς. Εάν υπερβαίνει 

την προτιμώμενη μέγιστη τιμή του χρήστη, επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Αυτό 

επιτρέπει στον χρήστη να αποφύγει τη συγκεκριμένη προσφορά για να παραγγείλει το 

βιβλίο αυτό. 

5.5.3. Συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής 
Ο επανασχεδιασμός της εφαρμογής ολοκληρώνεται με μια διαδικασία αξιολόγησης στην 

οποία μετράμε την απόδοση του σημασιολογικού mashup και το αξιολογούμε με βάση την 

αποδοτικότητα, δηλαδή πόσο καλά ικανοποιεί τις ανάγκες αναζήτησης των χρηστών, και την 

αποτελεσματικότητα, δηλαδή πόσο γρήγορα ανακτώνται τα αποτελέσματα. Η διαδικασία 

αξιολόγησης βασίζεται σημαντικά στη μεθοδολογία που έχει παρουσιαστεί στην ενότητα 4.3 
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με μικρές προσθήκες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που έχουν γίνει 

στη διαδικασία αξιολόγησης και περιγράφονται οι νέες μετρικές που έχουν ληφθεί υπόψη. 

Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα για κάθε μια από τις δύο διαστάσεις αξιολόγησης, 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

5.5.3.1. Διαδικασία και μετρικές 

Όπως και στα προηγούμενα πειράματα (βλ. Ενότητα 4.3.1), συμμετέχει ένα δείγμα 10 

χρηστών. Με βάση τις συχνότερες αναζητήσεις στην Amazon δημιουργήθηκε ένα σύνολο 

10 φράσεων για τις οποίες οι χρήστες αναζητούν μεταδεδομένα βιβλίων (Πίνακας 5-7). Οι 

χρήστες είναι αρμόδιοι οι ίδιοι για την κατασκευή του προφίλ τους και προφανώς για τον 

ορισμό των προτιμήσεών τους. Μετά το τέλος της διαδικασίας αναζήτησης, οι συμμετέχοντες 

περιηγούνται στα αποτελέσματα και επιλέγουν εκείνα τα βιβλία που πιθανώς περιέχουν 

πληροφορίες συμβατές με το προφίλ τους. Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων του χρήστη 

(προβολή στοιχείων του βιβλίου, πλοήγηση στις σελίδες αποτελεσμάτων) με την εφαρμογή 

για μια δοκιμαστική φράση-κλειδί μπορεί να ονομαστεί περίοδος αναζήτησης. 

Πίνακας 5-7. Οι πιο δημοφιλείς λέξεις αναζήτησης στην Amazon – Σύνολο S 

Q1     big little lies Q6     maze runner 

Q2     cookbooks Q7     stephen king 

Q3     essential oils Q8     the hobbit 

Q4     fiftly shades of grey Q9     vegan 

Q5     game of thrones Q10    x-men 

Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, η αποδοτικότητα του σημασιολογικού mashup 

εκφράζεται μέσω της ακρίβειας εξατομικευμένης αναζήτησης η οποία ποσοτικοποιείται με  

μια τροποποιημένη έκδοση της μετρικής average rank. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με την μετρική αυτή συμβουλευτείτε την υποενότητα 4.3.2.  

Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής μας, μετράμε 

τον χρόνο απόκρισης για ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ο χρόνος απόκρισης θεωρείται ως το 

άθροισμα των ακόλουθων δύο συνιστωσών, του χρόνου ανάκτησης και του χρόνου 

συλλογισμού. Με τον χρόνο ανάκτησης, εννοούμε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 

να ανακτήσουμε τα δεδομένα από τις εξωτερικές, διαδικτυακές πηγές και να τα 

μετατρέψουμε σε τριπλέτες. Οι διαφορετικές όψεις του χρόνου ανάκτησης είναι σύμφωνες 

με τις κύριες υπολειτουργίες του αλγόριθμου συγχρονισμού αποθήκευσης δεδομένων (βλ. 

Πίνακα 5-5, get_amazon_data, get_ebay_data και triplify). 

Στη συνέχεια, ο χρόνος συλλογισμού αντιστοιχεί στο χρόνο στον οποίο ο μηχανισμός 

συλλογισμού ταξινομεί την οντολογία και αξιολογεί τους κανόνες εξατομίκευσης ενάντια στο 

σύνολο δεδομένων. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνεται επίσης ο χρόνος για την ανταλλαγή 

REST μηνυμάτων μεταξύ του σημασιολογικού mashup και του μηχανισμού συλλογισμού 

(OWLLink Server) μέσω HTTP. Ως προς τον αλγόριθμο συγχρονισμού, ο χρόνος 

συλλογισμού αντιστοιχεί στη συνάρτηση invoke_reasoner. 
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5.5.3.2. Αποτελέσματα 

Το γράφημα της Εικόνας 5.10 αποτυπώνει τη μετρική Average Rank για κάθε ένα από 

τα 10 ερωτήματα αναζήτησης, καθώς και τη συνολική, κανονικοποιημένη 𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚. 

Φαίνεται ότι η κανονικοποιημένη εκδοχή της μετρικής 𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 είναι περίπου ίση με 

τη τιμή 0.774, το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, τα βιβλία που έχουν επιλέξει οι χρήστες  

ανήκουν είτε στην υψηλότερη (4 κριτήρια) ή στη δεύτερη υψηλότερη (3 κριτήρια) ομάδα 

κατάταξης. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα των πειραμάτων της υποενότητας 4.3.3, 

παρατηρείται μια μείωση της τιμής της μετρικής 𝐴𝑣𝑔𝑅𝑎𝑛𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 της τάξης του 16% (Αρχική 

Τιμή≈0.922, Τελική Τιμή≈0.774). 

 

Εικόνα 5.10.  Average Rank για όλα τα ερωτήματα 

Ο Πίνακας 5-8 συνοψίζει το χρόνο ανάκτησης, το χρόνο συλλογισμού και τον συνολικό 

χρόνο απόκρισης για όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, οι αντισταθμιστικοί χρόνοι ανά συνεδρία αναζήτησης 

συγκρίνονται με τους αντίστοιχους χρόνους του μοναδιαίου κόστους (unit cost). Με τον όρο 

μοναδιαίο κόστος, εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται ένας νέος χρήστης να αναζητήσει μια 

λέξη-κλειδί, να επισκεφθεί μόνον μία σελίδα αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα να μην 

αποθηκευθούν στην προσωρινή μνήμη. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι αυτός είναι ο 

μέγιστος χρόνος για την αναζήτηση μιας λέξης-κλειδιού.  

Πίνακας 5-8. Χρόνοι ανάκτησης δεδομένων και συλλογιστικής  

 
get_amazon_data 

(sec) 

get_ebay_data 

(sec) 

triplify 

(sec) 

invoke_reasoner 

(sec) 

Total 

(sec) 

Avg per 
session 

1,744 5,847 0,021 1,717 9,328 

Unit Cost 2,004 7,251 0,028 1,838 11,122 

Από την παραπάνω σύγκριση είναι εμφανές ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στους 

χρόνους ανάκτησης, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους χρόνους συλλογισμού. Κατά τη 
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διάρκεια των πειραμάτων, κάποιες αναζητήσεις ολοκληρώθηκαν χρησιμοποιώντας μόνο 

δεδομένα από την προσωρινή μνήμη. Έτσι, για αυτές τις συνεδρίες, οι χρόνοι που 

αντιστοιχούν στις συναρτήσεις get_amazon_data και get_ebay_data ήταν αμελητέοι. Επιπλέον, 

οι υψηλοί χρόνοι ανάκτησης οφείλονται στον αυξημένο αριθμό αιτημάτων που έγιναν στα 

δύο Web APIs. Είναι απόρροια του ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon και του 

Half.com επιτρέπουν την ανάκτηση των αποτελεσμάτων τους ακολουθώντας μία μέθοδο 

σελιδοποίησης, το οποίο αναγκάζει τους χρήστες να αποστέλλουν πολλαπλά, διαδοχικά 

αιτήματα. 

Αν και ο αλγόριθμος, που παρουσιάστηκε στην υπο-ενότητα 5.5.2.1, υλοποιεί ένα 

επίπεδο προσωρινής μνήμης για την υπονοούμενη γνώση, οι αντισταθμιστικοί χρόνοι 

συλλογισμού δεν είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μοναδιαίο κόστος. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι αυτό το επίπεδο προσωρινής μνήμης είναι χρήσιμο μόνο στην περίπτωση 

που ο ίδιος χρήσης εκτελεί επαναλαμβανόμενα, όμοια ερωτήματα - δηλαδή, τα 

αποτελέσματα της συλλογιστικής διαδικασίας εξαρτώνται άμεσα τόσο από το ερώτημα όσο 

και από το προφίλ του χρήστη. Δεδομένου ότι τα πειράματα δεν περιελάμβαναν 

επαναλήψεις ίδιων ερωτημάτων, η επίδραση αυτού του επιπέδου μνήμης (reasoning cache) 

είναι δυσδιάκριτη. 
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Κεφάλαιο 6 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ  

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) αφορούν τη χρήση του παγκόσμιου Ιστού 

για τη διασύνδεση σχετικών δεδομένων που προηγουμένως δεν είχαν συνδεθεί, ή για τη 

μείωση των εμποδίων στη διασύνδεση των δεδομένων που σχετίζονται αυτή τη στιγμή, αλλά 

χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Ειδικότερα, η Wikipedia ορίζει τα Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα ως "έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συνιστώμενη, βέλτιστη 

πρακτική για την έκθεση, την κοινή χρήση και τη διασύνδεση δεδομένων, πληροφοριών και 

γνώσεων σχετικά με τον Σημασιολογικό Ιστό χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως URI και RDF". 

Το 2006, ο Tim Berners-Lee εισαγάγει την έννοια των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και 

τις βασικές αρχές που διέπουν αυτά [Berners-Lee, 2006]. Συγκεκριμένα ανέφερε:  

Ο Σημασιολογικός Ιστός δεν αφορά μόνο τη διάθεση δεδομένων στο διαδίκτυο. Πρόκειται 

για τη δημιουργία συνδέσμων, έτσι ώστε ένα άτομο ή μια μηχανή να μπορεί να εξερευνήσει 

τον Iστό των δεδομένων και να μπορεί να βρει άλλα σχετικά δεδομένα. Όπως και ο Ιστός του 

υπερκειμένου (Web of Documents), ο Ιστός των δεδομένων (Web of Data) κατασκευάζεται με 

έγγραφα στον Ιστό. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Ιστό του υπερκειμένου, όπου οι συνδέσεις είναι 

σχέσεις αγκυρώσεων σε έγγραφα υπερκειμένου γραμμένα σε HTML, οι συνδέσεις στον Ιστό 

των δεδομένων συνδέουν αυθαίρετες οντότητες που περιγράφονται σε RDF. Τα URIs 

αναγνωρίζουν οποιοδήποτε είδος αντικειμένου ή έννοια.  

 

Εικόνα 6.1.  Από τον Ιστό Εγγράφων στον Ιστό Δεδομένων 

Επιπλέον, ο Tim Berners-Lee διατύπωσε ένα σύνολο κανόνων για τη δημοσίευση των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στον Ιστό [Berners-Lee, 2006]:  

1. Χρήση URIs για την ονομασία των οντοτήτων και την αναφορά σε αυτές (κατά 

αντιστοιχία με ένα URL που χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό ενός HTML 

εγγράφου) 
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2. Χρήση URIs και του πρωτοκόλλου HTTP, έτσι ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα  

3. Κατά την προσπέλαση ενός URI, να παρέχονται πρόσθετες, χρήσιμες πληροφορίες 

για την οντότητα στην οποία αναφέρονται, ακολουθώντας τα πρότυπα RDF*, SPARQL 

4. Να συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι σε άλλες οντότητες-URIs, έτσι ώστε οι χρήστες 

να μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερες οντότητες 

Το σύνολο των κανόνων αυτών έχει καθιερωθεί να αναφέρεται ως “Αρχές των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων” και παρέχει βασικές οδηγίες ώστε κάποιος να μπορεί να 

δημοσιεύει και να συνδέει δεδομένα χρησιμοποιώντας την υποδομή του Ιστού ενώ τηρεί 

την αρχιτεκτονική και τα πρότυπα του. 

Ένα σαφές κίνητρο πίσω από αυτές τις τέσσερις αρχές είναι να δημοσιεύονται οι 

οντότητες ως URIs (Αρχή 1) με τρόπο που είναι προσβάσιμος (Αρχή 2), χρήσιμος (Αρχή 3) 

και να συνδέονται με άλλες δημοσιευμένες οντότητες (Αρχή 4). Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει 

ότι τα δεδομένα δημοσιεύονται με τρόπο που ενισχύει την πρακτική τους αξία και 

διευκολύνει τη χρήση αυτού του συνόλου δεδομένων ως συνεισφορά σε άλλα σύνολα 

δεδομένων. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος στον οποίο δημιουργούνται δεδομένα, 

δημοσιεύονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στη δημιουργία νέων δεδομένων. 

Πέρα από κάποιες καλές πρακτικές δημοσίευσης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων [Heath 

& Bizer, 2011; Hogan et al., 2010], το 2010, ο Tim Berners-Lee επέκτεινε τις 

προαναφερθείσες, βασικές αρχές προτείνοντας ένα απλό και πρακτικό σύστημα 

αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων που παρέχει κάποιος ανοιχτά ή όχι για χρήση 

στο διαδίκτυο, το “Σχήμα αξιολόγησης πέντε αστεριών – Five Star Rating Schema”: 

 1 αστέρι: Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο με ανοιχτή άδεια, άρα είναι 

Ανοιχτά Δεδομένα. 

 2 αστέρια: Επιπλέον, τα δεδομένα έχουν μορφή δομημένη, κατανοητή και 

αξιοποιήσιμη από ένα υπολογιστικό σύστημα, π.χ. σε αρχείο Excel και όχι 

φωτογραφία ενός πίνακα δεδομένων. 

 3 αστέρια: Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη-περιοριστικοί μορφότυποι 

για τα δεδομένα (π.χ. CSV αντί για Excel). 

 4 αστέρια: Τα δεδομένα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές και επιπλέον 

χρησιμοποιούν κάποιο από τα τυποποιημένα, ανοικτά, πρότυπα της W3C, όπως  

RDF και SPARQL, προκειμένου να μπορεί κάποιος άλλος χρήστης να αναγνωρίσει 

και να δημιουργήσει διασυνδέσεις με τα δεδομένα αυτά. 

 5 αστέρια: Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά εμπεριέχουν εξερχόμενους συνδέσμους 

προς άλλα δεδομένα, προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνοχή μέσα στο 

συνολικό δίκτυο των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. 

6.1.1.   Τεχνολογικό υπόβαθρο Διασυνδεδεμένων Δεδομένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα βασίζονται σε δύο 

θεμελιώδεις τεχνολογίες του Ιστού: τα URIs (Uniform Resource Identifiers) και το 

πρωτόκολλο HTTP (HyperText Transfer Protocol). Τα URLs (Uniform Resource Locators) 

έχουν γίνει γνωστά ως διευθύνσεις για έγγραφα και άλλες οντότητες που βρίσκονται στο 

διαδίκτυο, ενώ τα URIs παρέχουν ένα πιο γενικευμένο μέσο για τον προσδιορισμό κάθε 

οντότητας που υπάρχει στον κόσμο.  
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Τα URIs και το πρωτόκολλο HTTP συμπληρώνονται από μία τεχνολογία που είναι 

κρίσιμη για τον Ιστό των Δεδομένων, το RDF που παρουσιάστηκε παραπάνω. Μέχρι 

πρόσφατα, ο παγκόσμιος ιστός στηριζόταν αποκλειστικά σε HTML (HyperText Markup 

Language) έγγραφα που διασυνδέονταν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks).  Από την άλλη, 

το RDF παρέχει ένα γενικό μοντέλο δεδομένων γράφου για τη δόμηση και περιγραφή των 

δεδομένων καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, το μοντέλο RDF κωδικοποιεί τα δεδομένα με τη μορφή τριπλετών 

υποκείμενο-κατηγόρημα-αντικείμενο.  

 

Εικόνα 6.2.  RDF μοντέλο 

Το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας τριπλέτας είναι και τα δύο URIs που κάθε ένα 

προσδιορίζει έναν πόρο (RDF Links), ή ένα URI και μια συμβολοσειρά αντιστοίχως (RDF 

Triples). Όσον αφορά τα RDF Links, το κατηγόρημα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

σχετίζεται το υποκείμενο και το αντικείμενο και αντιπροσωπεύεται επίσης από ένα URI. 

Το μοντέλο RDF παρέχει ένα γενικό και αφηρημένο τρόπο οργάνωσης των δεδομένων, 

ενώ το RDFS και η OWL παρέχουν μια βάση για την ανάπτυξη δομών με επαυξημένη 

εκφραστικότητα και σημασιολογία, όπως ταξινομίες, λεξιλόγια και οντολογίες. Τέτοιες 

δομές μπορούν ελεύθερα να δημοσιεύονται στον Ιστό των Δεδομένων και έπειτα να 

διασυνδέονται με RDF τριπλέτες οι οποίες ενώνουν κλάσεις και ιδιότητες μιας δομής με τις 

αντίστοιχες μιας άλλης. Με αυτό το τρόπο, ορίζονται αντιστοιχίσεις μεταξύ σχετικών 

εκφραστικών δομών.  

6.1.2.   Ο Ιστός Δεδομένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα βασίζονται άμεσα στην 

αρχιτεκτονική του Ιστού [Jacobs & Walsh, 2004], αφού χρησιμοποιούν τα HTTP URIs για 

τον εντοπισμό πόρων, το πρωτόκολλο HTTP ως μηχανισμό ανάκτησης, και το μοντέλο RDF 

δεδομένων για την αναπαράσταση των περιγραφών των πόρων. Συνεπώς, ο Ιστός των 

Δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόσθετο επίπεδο του κλασικού Ιστού Εγγράφων 

και έχει πολλές από τις ιδιότητες του [Bizer et al., 2009]: 

 Ο Ιστός των Δεδομένων είναι γενικός και μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε τύπο 

δεδομένων 

 Οποιοσδήποτε μπορεί να δημοσιεύσει δεδομένα σε αυτόν 

 Όσοι δημοσιεύουν δεδομένα δεν περιορίζονται στην επιλογή συγκεκριμένων 

λεξιλογίων με τα οποία θα πρέπει να αναπαραστήσουν τα δεδομένα 

 Οι οντότητες διασυνδέονται μέσω RDF Links, σχηματίζοντας ένα παγκόσμιο γράφο 

δεδομένων ο οποίος “γεφυρώνει” τις πηγές δεδομένων και παρέχει τη δυνατότητα 

ανακάλυψης νέων πηγών δεδομένων 

Από την άποψη ανάπτυξης εφαρμογών, ο Ιστός Δεδομένων έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
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 Τα δεδομένα διαχωρίζονται αυστηρά από τα στοιχεία μορφοποίησης και 

παρουσίασης 

 Τα δεδομένα είναι αυτοπεριγραφικά. Εάν μία εφαρμογή καταναλώνει 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα τα οποία περιγράφονται με ένα άγνωστο λεξιλόγιο, η 

εφαρμογή μπορεί να προσπελάσει τα URIs που ταυτοποιούν τους όρους του 

άγνωστου λεξιλογίου προκειμένου να ανακαλύψει τον ορισμό τους. 

 Η χρήση του πρωτοκόλλου HTTP ως ενός τυποποιημένου μηχανισμού πρόσβασης 

δεδομένων και του μοντέλου RDF για τη περιγραφή των δεδομένων απλοποιεί την 

πρόσβαση στα δεδομένα σε σύγκριση με τα υπάρχοντα APIs τα οποία βασίζονται σε 

ετερογενή μοντέλα δεδομένων και τρόπους πρόσβασης.  

 Ο Ιστός Δεδομένων είναι ανοιχτός, που σημαίνει ότι οι εφαρμογές δεν χρειάζεται να 

υλοποιούνται με ένα προκαθορισμένο, σταθερό σύνολο πηγών δεδομένων, αλλά 

μπορούν να ανακαλύπτουν νέες πηγές δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης, 

ακολουθώντας τους συνδέσμους (RDF Links). 

 

Εικόνα 6.3.  LOD Cloud – Μάιος 2007 

Οι προσπάθειες της ερευνητικής κοινότητας του Σημασιολογικού Ιστού και 

συγκεκριμένα το έργο διασύνδεσης ανοιχτών δεδομένων (W3C Linking Open Data – LOD 

Project, Ιανουάριος 2007) συνεισέφεραν σημαντικά στην εξέλιξη του Ιστού Δεδομένων. Το 

έργο στόχευε να αποτελέσει το έναυσμα του Ιστού των Δεδομένων, εντοπίζοντας υπάρχοντα 

σύνολα δεδομένων (διαθέσιμα υπό ανοικτές άδειες χρήσης), μετατρέποντάς τα σε RDF 

σύμφωνα με τις αρχές των Συνδεδεμένων Δεδομένων, και δημοσιεύοντας τα στον Ιστό. Το 

έργο είχε μία βασική αρχή, ήταν πάντοτε ανοιχτό σε όσους δημοσιεύουν δεδομένα 

σύμφωνα με τις αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Η διασύνδεση των συνόλων 

δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός γράφου, του παγκόσμιου γράφου 

δεδομένων. Ο όρος LOD νέφος (LOD Cloud)3 χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον γράφο 

των δεδομένων. Κάθε κόμβος του γράφου περιγράφει ένα σύνολο δεδομένων και τα βέλη 

ορίζουν συνδέσμους ανάμεσα σε σύνολα. Τα πιο παχιά βέλη δείχνουν περισσότερους 

συνδέσμους μεταξύ των συνόλων. Οι πιο μεγάλοι κόμβοι αναπαριστούν μεγαλύτερους 

όγκους δεδομένων ως προς τον αριθμό RDF τριπλετών. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι τον 

                                                           
3 https://lod-cloud.net/ 
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Ιούνιο του 2018, το LOD Cloud περιελάμβανε 1.229 σύνολα δεδομένων με 16.125 

συνδέσμους. Οι Εικόνες 6.3 και 6.4 αποτυπώνουν την ανάπτυξη του LOD νέφους από το 

2007 μέχρι σήμερα. 

 

 

Εικόνα 6.4.  LOD Cloud – Οκτώβριος 2018 

6.2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις για τον ορισμό και την κατανόηση 

του Κύκλου Ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και των συνιστωσών του. Σε αυτή την 

ενότητα, παρατίθενται τα πιο γνωστά και τεκμηριωμένα μοντέλα Κύκλου Ζωής. Συνοπτικά, 

κατά τη διάρκεια του Κύκλου Ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων δημιουργούνται 
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δεδομένα επαναχρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων, προετοιμάζονται και στη 

συνέχεια καθίστανται διαθέσιμα προς χρήση. Στη συνέχεια, τα νέα δεδομένα μπορούν να 

αποτελέσουν μία από τις πολλές πηγές δεδομένων που δύναται να χρησιμοποιηθούν για 

την προετοιμασία περαιτέρω συνόλων δεδομένων. Τα παραπάνω αποτυπώνουν τον κυκλικό 

χαρακτήρα της δημιουργίας και δημοσίευσης των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.    

Οι Hyland και Wood. [Hyland & Wood, 2011] όρισαν μια μεθοδολογία για τη 

διακυβέρνηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, η οποία βασίζεται σε προδιαγραφές και καλές 

πρακτικές του W3C, και αποτελείται από τα εξής βήματα: (1) Identify, (2) Model, (3) Name, 

(4) Describe, (5) Convert, (6) Publish, και (7) Maintain. Η μεθοδολογία εστιάζει περισσότερο 

στη φάση παραγωγής-δημοσίευσης των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και δεν εμπεριέχει 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης-κατανάλωσης των παραγόμενων δεδομένων. 

 

Εικόνα 6.5.  Ο κύκλος ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων κατά Hyland et al. 

Μία άλλη εναλλακτική είναι αυτή του Hausenblas [Hausenblas, 2011] ο οποίος 

δηλώνει ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις διαχείρισης δεδομένων - οι οποίες αναλαμβάνουν 

τον έλεγχο των δεδομένων, του σχήματος και της δημιουργίας δεδομένων - δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον του Ιστού λόγω του ανοικτού και αποκεντρωμένου 

χαρακτήρα του. Η μεθοδολογία του αποτελείται από τα εξής βήματα: (1) Data awareness, 

(2) Modeling, (3) Publishing, (4) Discovery, (5) Integration, και (6) Use-cases. Τα τέσσερα 

κεντρικά βήματα καλύπτουν επίσης τα γενικά στάδια του κύκλου ζωής όπου τα δεδομένα 

μοντελοποιούνται, δημοσιεύονται, ανακαλύπτονται και στη συνέχεια ενσωματώνονται με 

άλλες πηγές δεδομένων. 

 

Εικόνα 6.6.  Ο κύκλος ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων κατά Hausenblas et al. 

Σε μία άλλη μελέτη [Auer et al., 2012] προτείνεται ένας Κύκλος Ζωής οκτώ βασικών 

σταδίων ο οποίος είναι πιο λεπτομερής σε σχέση με τους παραπάνω και λαμβάνει υπόψη 

τον τελικό χρήστη/καταναλωτή. Κάθε είδος πληροφορίας, είτε αναπαρίσταται σε αδόμητη 

μορφή είτε ακολουθεί (ημι)-δομημένους φορμαλισμούς αναπαράστασης γνώσης, πάντα 

όμως θα πρέπει να εκφράζεται σύμφωνα με το μοντέλο RDF δεδομένων (Extraction). Μόλις 

υπάρξει μια κρίσιμη μάζα RDF δεδομένων, θα πρέπει να υπάρχουν αποδοτικοί μηχανισμοί 

αποθήκευσης, δεικτοδότησης και επερώτησης για αυτά τα RDF δεδομένα (Storage and 

Querying). Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα 

δομημένη πληροφορία είτε να διορθώνουν και να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες 

(Authoring). Σε περίπτωση που διαφορετικοί εκδότες δεδομένων (data publishers) 
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διαθέτουν πληροφορία για ταυτόσημες ή σχετικές οντότητες, θα πρέπει να δημιουργούνται 

συνδέσμους μεταξύ αυτών των πληροφοριών (Linking). Δεδομένου ότι τα Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο στιγμιότυπα δεδομένων, παρατηρείται έλλειψη 

της έννοιας της ταξινόμησης, της δομής και τους σχήματος. Για την αντιμετώπιση της 

ανεπάρκεια αυτής, θα πρέπει τα δεδομένα να εμπλουτίζονται με δομές υψηλότερου 

επιπέδου προκειμένου να είναι δυνατή και πιο αποδοτική η ενσωμάτωση και η ερώτηση 

τους (Enrichment). Όπως έχει παρατηρηθεί στον Ιστό Εγγράφων, έτσι και στον Ιστό 

Δεδομένων υπάρχει μία ποικιλία πληροφοριών διαβαθμισμένης ποιότητας. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να καταρτιστούν στρατηγικές για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

δεδομένων που δημοσιεύονται στον Ιστό Δεδομένων (Quality Analysis). Μόλις εντοπιστούν 

προβλήματα, στρατηγικές για την επιδιόρθωση αυτών και την υποστήριξη της εξέλιξης των 

δεδομένων απαιτείται να εφαρμοστούν (Evolution and Repair). Τέλος, οι χρήστες θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται, να αναζητούν και να διερευνούν τη δομημένη 

πληροφορία που είναι διαθέσιμη στον Ιστό Δεδομένων με γρήγορο και φιλικό τρόπο 

(Search, Browsing and Exploration). 

 

Εικόνα 6.7.  Ο κύκλος ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων κατά Sören et al. 

Είναι σαφές ότι αυτά τα διαφορετικά στάδια του Κύκλου Ζωής των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων δεν υφίστανται μεμονωμένα ή δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε αυστηρή σειρά, 

αλλά πυροδοτούνται αμοιβαία. Το project LOD2 stack αποτελεί μία ολοκληρωμένη 

συλλογή εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν ολόκληρο το Κύκλο Ζωής. Πιο συγκεκριμένα, 

το LOD2 stack είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι απόλυτα ευπροσάρμοστο. Για όλες τις 

λειτουργίες ορίζουμε διεπαφές οι οποίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση εναλλακτικών, 

εξωτερικών εφαρμογών. 

Στις επόμενες τρείς ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, γίνεται μία πιο ενδελεχής 

ανάλυση των τριών, βασικών σταδίων που συναντώνται σε όλες τις διαφορετικές εκδοχές του 
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Κύκλου Ζωής των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Θα αναφερθούμε στη δημιουργία, τη 

διασύνδεση, και τη δημοσίευση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. 

6.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τη δημοσίευση δεδομένων στον Ιστό, προϋποτίθεται η κατανόηση του τομέα 

ενδιαφέροντος και του συνόλου δεδομένων προκειμένου να εντοπιστούν ποία είναι τα 

αντικείμενα ενδιαφέροντος, ποίες ιδιότητες έχουν και με ποιό τρόπο μπορούν να συνδεθούν 

με άλλα αντικείμενα. Γενικά, τα αντικείμενα εμφανίζουν ποικιλία ως προς τη φύση τους, 

αφού μπορεί να είναι από διαδικτυακά έγγραφα, πραγματικές οντότητες, ακόμα και 

αφηρημένες έννοιες. Στην ορολογία της αρχιτεκτονικής του Ιστού, όλα τα αντικείμενα 

ενδιαφέροντός μας καλούνται πόροι (resource). Το W3C Technical Architecture Group 

(TAG) ξεχωρίζει δύο είδη πόρων, τους πληροφοριακούς πόρους και τους μη-πληροφοριακούς 

πόρους. Στον Ιστό Εγγράφων, όλοι οι πόροι είναι αμιγώς πληροφοριακοί πόροι (έγγραφα, 

εικόνες, πολυμεσικά αρχεία, κτλ) με πολλές διαφορετικές αναπαραστάσεις (HTML, XML, 

JPEG κτλ). Από την άλλη, στον Ιστό Δεδομένων, όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, στόχος 

είναι να εντάξουμε και πραγματικές οντότητες ή και αφηρημένες έννοιες, όπως άνθρωποι, 

απτά αντικείμενα, τοποθεσίες, πρωτεΐνες, επιστημονικές ιδέες κοκ. Κατά συνέπεια, όλα τα 

“αντικείμενα του πραγματικού κόσμου”, τα οποία υπάρχουν έξω από τον Ιστό και 

αποτελούν μη-πληροφοριακούς πόρους. Και τα δύο είδη πόρων ταυτοποιούνται και 

ονοματίζονται με τη χρήση URIs (Αρχή 1 - βλ. Ενότητα 6.1). 

Θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των URIs. Για το σκοπό 

αυτό, έχουν οριστεί απλές κατευθυντήριες οδηγίες (Cool URIs) και συνοψίζονται ως εξής 

[Ayers & Völkel, 2008]: 

 Απλότητα: Τα σύντομα URIs διακινούνται πιο αποδοτικά στον Ιστό και είναι γενικά 

πιο εύκολα στην απομνημόνευση 

 Σταθερότητα: Τα URIs θα πρέπει να διατηρούνται σταθερά κατά τη πάροδο του 

χρόνου. Από τη στιγμή που θα ανατεθεί ένα URI σε ένα συγκεκριμένο πόρο, θα 

πρέπει να παραμείνει έτσι όσο το δυνατό περισσότερο. Οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή 

στα URIs ενδέχεται να έχει συνέπειες στους ήδη εδραιωμένους συνδέσμους με αυτά. 

Για παράδειγμα, λεπτομέρειες υλοποίησης θα πρέπει να μην συμπεριλαμβάνονται 

στα URIs, αφού είναι σύνηθες οι υποκείμενες τεχνολογίες να αλλάζουν.  

 Δυνατότητα διαχείρισης: Τα URIs πρέπει να δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο που να 

καθιστούν δυνατή τη διαχείρισή τους. Μια καλή πρακτική είναι να συμπεριλάβουμε 

το τρέχον έτος στη διαδρομή του URI, έτσι ώστε το URI σχήμα να μπορεί να αλλάζει 

κάθε χρόνο χωρίς να έχει επίδραση σε προηγούμενα URIs. 

Επιπλέον, συχνά θα πρέπει να διασφαλίζεται η μοναδικότητα του URI και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση πρωτεύοντος κλειδιού το οποίο θα πρέπει να έχει νόημα μέσα στο 

πεδίο.  

Προφανώς, κανείς μπορεί να δημιουργήσει Διασυνδεδεμένα Δεδομένα από μηδενική 

βάση. Εντούτοις, η πιο συνηθισμένη τακτική είναι η εξαγωγή πληροφορίας από 

υπάρχουσες, αδόμητες, και δομημένες πηγές και η αναπαράσταση αυτών σύμφωνα με το 
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RDF μοντέλο δεδομένων. Στη συνέχεια ορίζονται τα δύο είδη πηγών και οι 

τεχνικές/εργαλεία που υποστηρίζουν τη δημιουργία και εξαγωγή δεδομένων από αυτές.  

1. Αδόμητες πηγές: Συνήθως με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ελεύθερο κείμενο. 

Τεχνικές που εφαρμόζονταν για δεκαετίες στο πεδίο της Επεξεργασίας Φυσικής 

Γλώσσας (Natural Language Processing-NLP) και της Εξόρυξης Πληροφορίας 

(Information Extraction-ΙΕ), υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων.  Πιο συγκεκριμένα, η Αναγνώριση Ονομάτων Οντοτήτων (Named Entity 

Recognition-NER) αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή οντοτήτων από κείμενο, ενώ η 

Εξαγωγή Φράσεων (Keyword/Keyphrase Extraction-KE) για την αναγνώριση 

κεντρικών θεμάτων. Τέλος, για τον εντοπισμό σχέσεων που διασυνδέουν τις οντότητες 

με τις φράσεις εφαρμόστηκε η Εξαγωγή Σχέσεων (Relationship Extraction - RE). 

Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία συναντάται η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής 

μάθησης στα αποτελέσματα των παραπάνω τεχνικών για τη βελτιστοποίηση της 

ποιότητας των RDF δεδομένων από αδόμητες πηγές.  Υπάρχουν πολλά εργαλεία για 

την υποστήριξη της εξαγωγής δεδομένων από τέτοιου είδους πηγές 

συμπεριλαμβανομένων των GATE, Zemanta και DBpedia Spotlight. 

2. Δομημένες Πηγές: Ο πιο διαδεδομένος τρόπος αποθήκευσης δομημένης 

πληροφορίας σε διαδικτυακές εφαρμογές μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν οι 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων και το XML. Η μετατροπή αυτού του είδους 

πληροφορίας σε RDF είναι μία σύνθετη διαδικασία και για αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό, ερευνητικό θέμα της κοινότητας του Σημασιολογικού Ιστού. Στη 

βιβλιογραφία κανείς συναντά πληθώρα από εργαλεία και μεθοδολογίες για τη 

μετατροπή σχεσιακών δεδομένων σε RDF, εντούτοις δεν υπάρχει κάποια γενικά 

αποδεκτή μεθοδολογία. Οι βασικές αρχές για το σκοπό αυτό τέθηκαν στην αρχή του 

Σημασιολογικού Ιστού από τον Tim Berners-Lee. Μια σχεσιακή βάση δεδομένων 

περιλαμβάνει πίνακες, οι οποίοι δομούνται από γραμμές, στήλες και κελιά. Κάθε 

γραμμή ή αλλιώς εγγραφή είναι το περιεχόμενο των στηλών. Όμοια, ένα αντικείμενο 

που περιγράφεται σε RDF προσδιορίζεται από τις τιμές των ιδιοτήτων του. Αυτό 

σημαίνει πως η αντιστοιχία είναι σχεδόν άμεση, i) μια εγγραφή είναι ένα RDF 

αντικείμενο, ii) κάθε στήλη είναι μια ιδιότητα, και iii) η τιμή κάθε πεδίου είναι η τιμή 

κάθε ιδιότητας.  

Η οργάνωση των σχεσιακών βάσεων που περιλαμβάνει τα πρωτεύοντα κλειδιά 

(primary keys) των πινάκων, τους περιορισμούς ακεραιότητας, τα ξένα κλειδιά 

(foreign keys) ανάμεσα στους πίνακες και άλλα παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά 

χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης κατά την μετατροπή σε RDF. Παρά τις ελλείψεις αυτής 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί τη βάση για τις περισσότερες τεχνικές που 

έχουν προταθεί. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα 5.2.1, η ομάδα εργασία RDB2RDF 

δημιουργήθηκε με σκοπό την τυποποίηση γλωσσών για την μετατροπή σχεσιακών 

δεδομένων και σχημάτων σε RDF και OWL. Οι δύο γλώσσες που έχουν προταθεί 

είναι η Direct Mapping (DM) και η RDB2RDF Mapping Language (R2RML) και 

αποτελούν W3C συστάσεις. Ωστόσο, οι γλώσσες αυτές δεν έχουν τύχει ευρείας 

αποδοχής. Αν και η R2RML προτάθηκε για την εξαγωγή RDF από σχεσιακές βάσεις 
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δεδομένων, σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την άμεση μετάφραση της 

SPARQL σε SQL ή για την μετατροπή RDF δεδομένων σε σχεσιακή μορφή. 

Στη μελέτη του S.Sahoo [Sahoo et al.,  2009] παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά 

εργαλεία και συστήματα τέτοιου είδους. Ανάμεσα στα πιο ώριμα εργαλεία 

συγκαταλέγονται το D2RQ [Bizer & Seaborne, 2004], το Virtuoso RDF Views 

[Blakeley, 2007], το Triplify [Auer et al., 2009], το Ontop [Calvanese et al., 2017] 

κ.α.  

Προκειμένου τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές, θα πρέπει 

να αναπαρασταθούν σε RDF ακολουθώντας κάποιους από τους πιο γνωστούς τρόπους RDF 

serializations. Παραδείγματα είναι τα ακόλουθα RDF/XML, Ν3 (ή Notation3), N-Triples (ή N-

Quads), JSON-LD. 

6.4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ενώ, εν μέρει πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων προστίθενται στο LOD Cloud σε τακτική 

βάση πλέον, λίγα μόνον από αυτά συνδέονται με άλλα σύνολα δεδομένων [Saleem et al., 

2013]. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 44% των συνόλων δεδομένων του LOD δεν 

συνδέονται με άλλα σύνολα δεδομένων καθόλου και το πρόβλημα αυτό είναι μείζονος 

σημασίας καθώς οι συνδέσεις παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε πολλές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων των federated ερωτημάτων, της επερώτησης πολύπλοκων 

ερωτημάτων και της ενοποίησης δεδομένων, αλλά και αντιτίθενται στη βασική Αρχή 4 των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων [Schmachtenberg et al.,  2014]. 

Η ανάθεση ενός τύπου συνδέσμου μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων ονομάζεται 

ανακάλυψη συνδέσμου (link discovery). Ανάμεσα στις μεγάλες προκλήσεις αυτής της 

διαδικασίας είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα και η απόδοση (γρήγορη και επεκτάσιμη 

σε μεγάλα σύνολα δεδομένων). Τα σύνολα δεδομένων είναι ετερογενή ως προς τα λεξιλόγιά 

τους, τη μορφή και την αναπαράστασή τους. Ο προσδιορισμός του αν δύο οντότητες από 

διαφορετικά σύνολα δεδομένων αναφέρονται στο ίδιο πράγμα είναι ένα παράδειγμα αυτού 

που είναι γνωστό ως name resolution problem (πρόβλημα επίλυσης οντότητας). Δύο τύποι 

ασάφειας μπορούν να κάνουν τη διαδικασία πιο δύσκολη. Οι διφορούμενες ονομασίες 

μπορεί να προκύψουν από τα τυπογραφικά λάθη ή τη χρήση διαφορετικών γλωσσών ή 

ομώνυμων για να περιγράψουμε κάτι. Οι δομικές  αμφισημίες προκύπτουν από οντότητες 

που έχουν πιθανώς ασυνεπείς σχέσεις με άλλες οντότητες στα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων 

τους. Αυτά τα προβλήματα επιλύονται χρησιμοποιώντας οντολογίες και τεχνικές 

αντιστοίχισης σχήματος. 

Ένας από τους στόχους της διαδικασίας ανακάλυψης συνδέσμου είναι η αναγνώριση 

συνδέσμων τύπου owl:sameAs ή rdfs:seeAlso μεταξύ δομημένων πηγών δεδομένων. Οι 

σύνδεσμοι αυτοί προσδιορίζουν ισοδύναμα στιγμιότυπα που αναφέρονται στο ίδιο 

αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Η ιδιότητα owl:sameAs χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει ότι δύο URIs αναφέρονται πραγματικά στο ίδιο πράγμα, ενώ η ιδιότητα 

rdfs:seeAlso ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες ακολουθώντας 

τον σύνδεσμο. Το πρόβλημα της ανακάλυψης συνδέσμων τύπου owl:sameAs μεταξύ πηγών 
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δεδομένων ονομάζεται αντιστοίχιση στιγμιότυπων (instance matching) [Ferrara et al., 

2013]. 

Το σχήμα της Εικόνας 6.8 απεικονίζει μια γενική άποψη της ροής εργασίας της 

διαδικασίας ανακάλυψης συνδέσμου, η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε πολλά υπάρχοντα 

πλαίσια. Όπως φαίνεται, η γενική ροή εργασιών αποτελείται από τρεις κύριες φάσεις: την 

προ-επεξεργασία, το ταίριασμα (υπολογισμός ομοιότητας) και την μετα-επεξεργασία. 

 

Εικόνα 6.8.  Γενικό διάγραμμα ροής για τα Link Discovery frameworks 

1. H προ-επεξεργασία (preprocessing) έχει δύο σημαντικούς στόχους, α) τον ορισμό των 

κανόνων διασύνδεσης (linking specification ή linkage rules) [Isele & Bizer, 2011] 

και β) τη βελτίωση της αποδοτικότητας του χρόνου εκτέλεσης. Επιπλέον, η φάση 

αυτή μπορεί και να περιλαμβάνει προπαρασκευαστικά βήματα σχετικά με το 

μετασχηματισμό και το “καθάρισμα” των δεδομένων, για παράδειγμα την ανάλυση 

συντομεύσεων. 

A. Συνοπτικά, οι κανόνες διασύνδεσης προσδιορίζουν τους όρους που θα πρέπει να 

πληρούν δύο οντότητες (που ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, source 

data – target data) για να θεωρείται ότι περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο του 

πραγματικού κόσμου. Οι κανόνες διασύνδεσης συνήθως συγκρίνουν 

διαφορετικές ιδιότητες των οντοτήτων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο μετρικών 

ομοιότητας (π.χ. μετρικές απόστασης - Levenshtein, Jaccard, ή γεωγραφική 

απόσταση) και ένα σύνολο από σαφώς ορισμένα όρια. Οι επιμέρους μετρικές 

ομοιότητας μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες λειτουργίες συνάθροισης 

(σταθμισμένος μέσος όρος, ελάχιστο ή μέγιστο).  

Ο μη-αυτόματος ορισμός κανόνων σύνδεσης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 

δεδομένου ότι απαιτείται λεπτομερής γνώση σχετικά με τα δεδομένα προέλευσης 

(source data) και τα δεδομένα στόχου (target data) προκειμένου να επιλεγούν 

κατάλληλες ιδιότητες, μετασχηματισμοί δεδομένων, μετρικές ομοιότητας, καλά 

όρια καθώς και συναρτήσεις συνάθροισης.   

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης αναδείχθηκαν σε 

σημαντικές εναλλακτικές για τον ημιαυτόματο ορισμό πιο αποδοτικών και ορθά, 
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ορισμένων κανόνων σύνδεσης. Κατά κύριο λόγο στη βιβλιογραφία για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούνται οι επιβλεπόμενες τεχνικές μάθησης, όπως Support 

Vector Machine ή Γενετικοί Αλγόριθμοι, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι μη-

επιτηρούμενες μέθοδοι. KnoFuss, Silk and LIMES είναι από τα κύρια εργαλεία 

διασύνδεσης που υποστηρίζουν την αντιστοίχιση στιγμιότυπων ενσωματώνοντας 

τεχνικές μηχανικής μάθησης για τον ορισμό των κανόνων διασύνδεσης.  

B. Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της 

προεπεξεργασίας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μείωση του χώρου 

αναζήτησης έτσι ώστε να αποφευχθεί το καρτεσιανό γινόμενο των συνόλων 

δεδομένων εισόδου (SxΤ) (S≡source data, T≡target data) που πρέπει να 

αξιολογηθεί. Οι δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις ονομάζονται blocking και 

filtering. Η τεχνική blocking χωρίζει τα σύνολα δεδομένων σε πολλαπλά μπλοκ, 

έτσι ώστε οι σύνδεσμοι να προσδιορίζονται μόνο μεταξύ τοντοτήτων του ίδιου 

τμήματος. Από την άλλη, η τεχνική του filtering χρησιμοποιεί τους κανόνες 

διασύνδεσης, όπως τις μετρικές ομοιότητας ή τα όρια, έτσι ώστε τα ζεύγη των 

οντοτήτων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την συνθήκη ομοιότητας να 

φιλτράρονται.  

2. Η κύρια φάση, το ταίριασμα (matching), εφαρμόζει τους κανόνες διασύνδεσης και 

αξιολογεί τις μετρικές ομοιότητας στα ζεύγη των οντοτήτων που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τις μεθόδους του blocking ή του filtering. 

3. Στην τελική φάση της μεταεπεξεργασίας (post-processing), τα αποτελέσματα θα 

πρέπει να συνδυαστούν και οι σύνδεσμοι θα πρέπει να επιλεγούν από το σύνολο των 

υποψήφιων συνδέσμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνδεσης (linking 

specification), π.χ. με την εφαρμογή ενός κανόνα ή ενός μοντέλου ταξινόμησης. Οι 

παραγόμενοι σύνδεσμοι μπορεί να αναθεωρηθούν περαιτέρω ή να επιδιορθωθούν 

έτσι ώστε να αποφευχθούν ασυνέπειες, όπως η παραβίαση περιορισμών 

συγκεκριμένων εφαρμογών. Η ανθρώπινη παρέμβαση/ανατροφοδότηση είναι γενικά 

χρήσιμη κατά τη διάρκεια της μεταεπεξεργασίας έτσι ώστε να ελέγχεται η ορθότητα 

των παραγόμενων συνδέσμων. 

Για την επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνικής αντιστοίχησης στιγμιότυπων για μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή, υπάρχει η ανάγκη ενός πλαισίου αξιολόγησης για τον εντοπισμό 

των δυνατών και αδύνατων σημείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο αξιολόγησης θα πρέπει να ελέγχει 

τη συνολική ποιότητα της αντιστοίχισης στιγμιότυπων με μετρικές όπως η ακρίβεια 

(precision), η ανάκληση (recall), και το F-measure καθώς και την ικανότητα να χειρίζεται 

σύνολα δεδομένων μεγάλου όγκου. Το LANCE (Linked Data Instance Matching Benchmark 

Generator) [Saveta et al., 2015] καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 

6.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με την ολοκλήρωση των φάσεων δημιουργίας και αλληλοσύνδεσης, έπεται η διαδικασία 

δημοσίευσης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα και αναλύονται στις παρακάτω 

υποενότητες: 

1. Δημιουργία μεταδεδομένων για τη περιγραφή του συνόλου δεδομένων 
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2. Δημιουργία πρόσβασης στο σύνολο δεδομένων  

3. Διάθεση του συνόλου δεδομένων σε αποθετήρια 

4. Επικύρωση του συνόλου δεδομένων 

6.5.1. Δημιουργία μεταδεδομένων για τη περιγραφή του συνόλου δεδομένων 
Ένα δημοσιευμένο σύνολο Διασυνδεδεμένων Δεδομένων θα πρέπει να “συνοδεύεται” 

από μεταδεδομένα τα οποία περιγράφουν το σύνολο αυτό, και θα είναι διαθέσιμα για 

επεξεργασία από μηχανές αναζήτησης, επιτρέποντας την ορθότερη επιλογή τους για 

κατανάλωση ή διασύνδεση. Επιπλέον, τα μεταδεδομένα παρέχουν τη δυνατότητα για την 

αποτύπωση γενικών στατιστικών στοιχείων. Το VoID αποτελεί το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο για την περιγραφή τέτοιων συνόλων. 

Το λεξιλόγιο αυτό καλύπτει τέσσερις τύπους μεταδεδομένων, τα γενικά μεταδεδομένα, 

τα δομικά μεταδεδομένα, τις περιγραφές συνδέσμων και τα μεταδεδομένα πρόσβασης. Τα 

γενικά μεταδεδομένα στοχεύουν στη διευκόλυνση εντοπισμού κατάλληλων συνόλων 

δεδομένων, περιγράφοντας επίσης τους όρους αδειοδότησης. Το σχήμα VoID κάνει χρήση 

τόσο των προτύπων του Dublin Core όσο και του FOAF.  

Τα δομικά μεταδεδομένα παρέχουν υψηλού επιπέδου πληροφορία για την εσωτερική 

δομή του συνόλου δεδομένων. Αυτού του είδους τα μεταδεδομένα είναι χρήσιμα στην 

περίπτωση επερώτησης του συνόλου και περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις πηγές, τα 

λεξιλόγια που χρησιμοποιούνται στο σύνολο, στατιστικά και παραδείγματα πηγών του 

συνόλου δεδομένων. 

Ένα linkset είναι ένα σύνολο RDF τριπλετών στις οποίες το υποκείμενο και το 

αντικείμενο περιγράφονται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Επομένως, ένα linkset είναι 

μια συλλογή συνδέσμων μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων. Οι σύνδεσμοι RDF σε ένα linkset 

χρησιμοποιούν συχνά το πρόθεμα owl:sameAs για τη σύνδεση των δύο συνόλων 

δεδομένων. 

Το VoID μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μεθόδους πρόσβασης στο 

σύνολο δεδομένων, όπως για παράδειγμα τη θέση ενός URI όπου μπορούν να επιθεωρηθούν 

οντότητες του συνόλου δεδομένων, ένα τελικό σημείο SPARQL ή ένα αρχείο που περιέχει 

τα δεδομένα. 

6.5.2. Δημιουργία πρόσβασης στο σύνολο δεδομένων 
Η πρόσβαση σε ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεσσάρων 

διαφορετικών μηχανισμών οι οποίοι αναλύονται παρακάτω. 

Α. Dereferencing HTTP URIs 

Οποιοδήποτε HTTP URI θα πρέπει να είναι dereferenceable, δηλαδή οι HTTP clients 

μπορούν να αναζητούν το URI μέσω του HTTP πρωτοκόλλου και να ανακτούν την 

περιγραφή του πόρου που ταυτοποιείται από το URI. Ο μηχανισμός dereferencing 

εφαρμόζεται σε URIs που ταυτοποιούν τυπικά HTML έγγραφα, καθώς και σε URIs που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για την ταυτοποίηση 

πραγματικών αντικειμένων και αφηρημένων εννοιών. Συνήθως, περιγραφές που πρόκειται 

να αναγνωστούν από ανθρώπους αναπαρίστανται σε HTML, ενώ περιγραφές που 

καταναλώνονται από υπολογιστικά συστήματα αναπαρίστανται ως RDF δεδομένα. Όταν τα 
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URIs ταυτοποιούν αντικείμενα του πραγματικού κόσμου (μη-πληροφοριακοί πόροι) είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό τα ίδια τα αντικείμενα να μην συγχέονται με τα έγγραφα που τα 

περιγράφουν (πληροφοριακοί πόροι). Ως εκ τούτου, είναι κοινή πρακτική να 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά URIs, ένα για το πραγματικό αντικείμενο και ένα για την 

περιγραφή του.  

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο Ιστός πλέον προορίζεται να χρησιμοποιείται άμεσα 

τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι σε θέση 

να ανακτούν αναπαραστάσεις των πόρων σε μορφή που ικανοποιεί τις ανάγκες τους, π.χ. 

HTML για ανθρώπους και RDF για μηχανές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 

ένα HTTP μηχανισμό, που ονομάζεται διαπραγμάτευση περιεχομένου (content negotiation) 

[Seshan et al., 1998]. Η βασική ιδέα του μηχανισμού αυτού είναι ότι οι HTTP clients 

αποστέλλουν HTTP κεφαλίδες (headers) με κάθε αίτημα για να υποδείξουν τι είδους 

έγγραφα προτιμούν. Οι διακομιστές επιθεωρούν τις κεφαλίδες και επιλέγουν την 

κατάλληλη απάντηση. Εάν οι κεφαλίδες υποδεικνύουν ότι ο πελάτης προτιμά HTML, τότε 

ο διακομιστής θα ανταποκριθεί στέλνοντας ένα έγγραφο HTML. Εάν ο πελάτης προτιμά 

RDF, τότε ο διακομιστής θα στείλει στον πελάτη ένα RDF έγγραφο.  

Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές για να καταστήσει κανείς τα URIs 

πληροφοριακών πόρων να περιγράφουν μη-πληροφοριακούς πόρους, τα Hash URIs και τα 

303 URIs. Και οι δύο στρατηγικές εξασφαλίζουν ότι τα αντικείμενα και τα έγγραφα που τα 

περιγράφουν δεν συγχέονται, και ότι οι άνθρωποι καθώς και οι μηχανές μπορούν να 

ανακτήσουν τις κατάλληλες αναπαραστάσεις. 

1. 303 URIs: O μηχανισμός dereferencing στην περίπτωση URIs μη πληροφοριακών 

πόρων περιέχει μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων. 

 

Εικόνα 6.9.  303 URIs 

1. Ο πελάτης εκτελεί ένα HTTP GET αίτημα σε ένα URI μη πληροφορικού πόρου. 

Εάν ο πελάτης είναι μια εφαρμογή διασύνδεσης δεδομένων και προτιμά μία 

RDF/XML αναπαράσταση του πόρου, στέλνει μια κεφαλίδα 

Accept:application/rdf+xml μαζί με το αίτημα. Συνήθιως οι HTML 

φυλλομετρητές στέλνουν μια κεφαλίδα Accept:text/html.  

2. Ο διακομιστής αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα URI μη πληροφοριακού πόρου. 

Αφού ο διακομιστής δεν μπορεί να επιστρέψει μια αναπαράσταση αυτού του 

πόρου, απαντά χρησιμοποιώντας το κωδικό HTTP 303 Other και στέλνει στον 
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πελάτη το URI του εγγράφου που περιγράφει το αντικείμενο πραγματικού 

κόσμου ή αφηρημένη έννοια στην απαιτούμενη μορφή.  

3. Ο πελάτης εκτελεί τώρα ένα HTTP GET αίτημα σε αυτό το URI που επέστρεψε ο 

διακομιστής.  

4. Ο διακομιστής απαντά με έναν κωδικό HTTP 200 ΟΚ και στέλνει τον πελάτη το 

ζητούμενο έγγραφο, το οποίο περιγράφει τον αρχικό πόρο. 

2. Hash URIs: Η στρατηγική Hash URI βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι τα URIs 

μπορεί να περιέχουν ένα ειδικό κομμάτι που διαχωρίζεται από το βασικό τμήμα του 

URI με το σύμβολο #. Αυτό το ειδικό τμήμα ονομάζεται fragment identifier. Όταν 

ένας πελάτης θέλει να ανακτήσει ένα hash URI, το HTTP πρωτόκολλο επιτάσσει την 

αφαίρεση του fragment part πριν την αποστολή αιτήματος του URI στον εξυπηρετητή. 

Το τμήμα του hash URI πριν το (#) αντιστοιχεί σε έναν πληροφοριακό πόρο που 

περιγράφει όλους τους πόρους των οποίων το hash URI προέρχεται από το δικό του 

[Sauermann & Cyganiak, 2008]. 

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα hash URIs έχουν 

το πλεονέκτημα ότι μειώνουν τον αριθμό των HTTP αιτημάτων, και κατά συνέπεια την 

καθυστέρηση πρόσβασης. Το μειονέκτημα των hash URIs είναι ότι οι περιγραφές όλων 

των πόρων που μοιράζονται το ίδιο τμήμα URI επιστρέφονται πάντοτε στον πελάτη μαζί, 

ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης ενδιαφέρεται μόνο για ένα URI ή για όλα. Εάν αυτές οι 

περιγραφές αποτελούνται από μεγάλο αριθμό τριπλετών, αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

οδηγήσει στη μετάδοση στον πελάτη άσκοπων ποσοτήτων δεδομένων. Από την άλλη 

πλευρά, τα 303 URIs είναι πολύ ευέλικτα μιας και ο στόχος ανακατεύθυνσης μπορεί 

να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε πόρο.  
 

 
Εικόνα 6.10.  Hash URIs 

Β. SPARQL endpoint 

Ένα SPARQL endpoint είναι μια υπηρεσία βασισμένη στο HTTP πρωτόκολλο, η οποία 

δέχεται SPARQL ερωτήματα και επιστρέφει απαντήσεις σε αυτά ως σύνολα SPARQL 

αποτελεσμάτων. Η διάθεση μιας URL διεύθυνσης του SPARQL endpoint και η δυνατότητα 

πρόσβασης στα δεδομένα μέσω προγραμματισμού ή μέσω διαδικτυακής διεπαφής αποτελεί 

αναμφίβολα μία καλή πρακτική για τους παροχείς δεδομένων. Το Open Knowledge 
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Foundation4  συντηρεί μία λίστα των SPARQL endpoints αξιολογώντας  τη διαθεσιμότητα, 

την απόδοση, τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα εντοπισμού αυτών. 

Στην περίπτωση διάθεσης των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων μέσω SPARQL endpoints, 

η πολυπλοκότητα υλοποίησης και το βάρος της επεξεργασίας των ερωτημάτων μεταφέρεται 

στην πλευρά του εξυπηρετητή. Η εφαρμογή-πελάτης αρκεί να διαμορφώσει το κατάλληλο 

ερώτημα σύμφωνα με τους στόχους της. Η μέθοδος αυτή προσπέλασης προϋποθέτει τη 

χρήση του μοντέλου του γράφου, τόσο από την εφαρμογή-πελάτη όσο και από τον 

εξυπηρετητή. Η εφαρμογή θα λάβει έτοιμη την πληροφορία που έχει ακριβώς ζητήσει, 

συνεπώς δεν χρειάζεται τοπική επεξεργασία μετά τη λήψη. Η χρήση της SPARQL 1.1 

επιτρέπει όχι μόνο την ανάγνωση αλλά και την εγγραφή σημασιολογικών δεδομένων. 

Γ. RDF dump 

Πολλά RDF αποθετήρια παρέχουν το σύνολο των σημασιολογικών δεδομένων τους σε 

ένα ή περισσότερα RDF αρχεία, τα οποία πιθανόν να έχουν μέγεθος αρκετών GBytes. Η 

σημασιολογική εφαρμογή πρέπει να “κατεβάσει” όλο το αρχείο, να το αποθηκεύσει τοπικά 

και στη συνέχεια να προχωρήσει σε όποια επεξεργασία απαιτείται. Η μέθοδος αυτή 

προϋποθέτει τη μετακίνηση όλης της πληροφορίας στην πλευρά του πελάτη και ενδείκνυται 

όταν απαιτείται τοπική μαζική (bulk) επεξεργασία των σημασιολογικών δεδομένων. Από την 

άλλη πλευρά, χάνεται ο συσχετισμός με το πρωτότυπο σύνολο δεδομένων, αν το τελευταίο 

ενημερωθεί, δεν θα συμβεί το ίδιο στο τοπικό αντίγραφο. O ιστότοπος 

http://www.w3.org/wiki/DataSetRDFDumps διατηρεί μια λίστα των διαθέσιμων RDF dumps. 

Δ. RDFa 

Το RDFa [Adida et al., 2008] σημαίνει “RDF in attributes” και είναι μια επέκταση της 

HTML5 για την ενσωμάτωση RDF σε HTML έγγραφα. Το πλεονέκτημα του RDFa είναι ότι 

ένα ενιαίο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση δεδομένων τόσο από τον 

άνθρωπο όσο και από τους υπολογιστές. Ένας άνθρωπος που έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

μέσω ενός φυλλομετρητή δεν χρειάζεται καν να γνωρίζει ότι μια εναλλακτική RDF 

αναπαράσταση είναι ενσωματωμένη στη σελίδα. Το RDFa μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

γέφυρα μεταξύ του Ιστού Εγγράφων και του Ιστού Δεδομένων. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 

του RDFa, το χαρακτηριστικό “about” καθορίζει το με την προϋπόθεση ότι τα μεταδεδομένα 

είναι περίπου. Το χαρακτηριστικό “typeof” καθορίζει τον τύπο rdf: του θέματος. Το 

χαρακτηριστικό “ιδιότητας” προσδιορίζει τον τύπο της σχέσης μεταξύ τους θέματος και ενός 

άλλου πόρου. Τα χαρακτηριστικά “vocab” και προθέματος καθορίζουν το προεπιλεγμένο 

λεξιλόγιο και αντιστοιχίσεις προθέματος. 

6.5.3. Διάθεση και επικύρωση του συνόλου δεδομένων 
Οι κατάλογοι δεδομένων ή τα αποθετήρια είναι πλατφόρμες που προσφέρουν πρόσβαση 

σε ένα ευρύ φάσμα συνόλων δεδομένων. Βοηθούν τους καταναλωτές δεδομένων στην 

εξεύρεση και πρόσβαση σε νέα σύνολα δεδομένων. Οι κατάλογοι γενικά προσφέρουν 

σχετικά μεταδεδομένα για το σύνολο δεδομένων. Η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα CKAN 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και την παροχή πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό 

                                                           
4 http://sparqles.ai.wu.ac.at/ 

http://www.w3.org/wiki/DataSetRDFDumps
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συνόλων δεδομένων. Το Data Hub είναι ένας δημόσιος κατάλογος δεδομένων στον οποίο 

μπορούν να συνεισφέρουν τα σύνολα δεδομένων. 

Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να επικυρωθεί ένα 

σύνολο δεδομένων RDF. Ο πρώτος τρόπος σχετίζεται με τον έλεγχο της προσβασιμότητας 

των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Δηλαδή, ελέγχεται ότι ο μηχανισμός dereferencing HTTP 

URIs λειτουργεί ορθώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί παραπάνω. Ο 

δεύτερος έλεγχος αναφέρεται στην επικύρωση της σύνταξης των RDF δεδομένων που 

επιστρέφονται κάθε φορά. Ξεχωριστές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την επιβεβαίωση της 

RDF/XML και RDFa σήμανσης. Τέλος, τα RDF:Alerts έχουν ένα γενικότερο σκοπό, όπως 

τον έλεγχο της σύνταξης και άλλων προβλημάτων, όπως είναι οι μη προσδιορισμένες 

ιδιότητες και οι κατηγορίες και τα σφάλματα τύπου δεδομένων. 

6.6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  BOOKS@HPCLAB 

Στη παρούσα ενότητα αναλύονται οι προεκτάσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή 

Books@HPCLab (όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 5) στο πεδίο των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων ως προς το οντολογικό μοντέλο και την υποκείμενη υποδομή της. Αρχικά, 

παρουσιάζονται σύγχρονα, βιβλιογραφικά πρότυπα, που βασίζονται σε τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού, και πως η οντολογία BookShop είναι συμβατή με αυτά. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται πως τα δεδομένα της εφαρμογής συμμορφώνονται με τις Αρχές των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και πως η αρχιτεκτονική εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικά 

RESTful διαδικτυακών υπηρεσιών.   

6.6.1. BookShop οντολογία και βιβλιογραφικά πρότυπα 
Δεδομένης της φύσης του περιεχομένου που διαχειρίζεται η εφαρμογή Books@HPCLab, 

μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο καταλογογράφησης βιβλιογραφικών 

πόρων ήταν θεμελιώδης για τη διαδικασία επανασχεδίασης της οντολογίας BookShop. 

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα FRBR και BIBFRAME φαίνεται να έχουν άμεση, πρακτική 

εφαρμογή στην περίπτωση του σημασιολογικού mashup, αφού και τα δύο χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και επικεντρώνονται στη βιβλιογραφική περιγραφή. 

Με την πάροδο των ετών, η βιβλιοθηκονομική κοινότητα συνειδητοποίησε ότι οι 

ανεπάρκειες των τεχνολογιών των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και των μορφοτύπων 

εγγράφων, που κυριαρχούν στα υπάρχοντα πρότυπα αναπαράστασης των βιβλιογραφικών 

δεδομένων, θα μπορούσαν να περιοριστούν με την ενσωμάτωση των αρχών των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό τα αναδυόμενα πρότυπα βιβλιοθηκών 

επαναπροσδιορίζονται υιοθετώντας ένα μοντέλο πολλαπλών οντοτήτων με διαφορετικά 

επίπεδα αφαίρεσης από το εννοιολογικό έργο στο φυσικό αντικείμενο. Το FRBR, το RDA 

και το BIBFRAME είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές νέες προσεγγίσεις που έχουν 

δημοσιευτεί κάνοντας χρήση του RDF.  

Το FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Record) [Davis et al., 2005; 

Takhirov et al., 2012]  αφορά ένα εννοιολογικό μοντέλο σχέσης-οντοτήτων που αποτελείται 

από βιβλιογραφικές οντότητες (ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες), τα χαρακτηριστικά 

τους και τις σχέσεις μεταξύ τους. Οι οντότητες της Oμάδας 1 αναφέρονται σε πνευματικά ή 
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καλλιτεχνικά δημιουργήματα (Work, Expression, Manifestation, Item), από το πιο 

αφηρημένο στο πιο συγκεκριμένο επίπεδο. Οι οντότητες της Oμάδας 2 αναφέρονται σε 

άτομα (Person) ή/και σε εταιρικούς οργανισμούς (Corporate Body) που δημιουργούν, 

δημοσιεύουν ή διατηρούν τις οντότητες της Ομάδας 1. Οι οντότητες της Oμάδας 3 

χρησιμοποιούνται ως θέματα στις οντότητες της Oμάδας 1 (Concept, Object, Event και 

Place).  

Το RDA (Resource Description and Access) [Keenan, 2014] έχει αναπτυχθεί ως ένα 

σύνολο νέων κανόνων καταλογογράφησης, σχεδιασμένων αποκλειστικά για τον ψηφιακό 

κόσμο και πιο συγκεκριμένα για τον παγκόσμιο ιστό. Αυτοί οι νέοι κανόνες περιέχουν ένα 

σύνολο πρακτικών οδηγιών που βασίζονται στο FRBR, έτσι ώστε να περιγράφουν όλους τους 

τύπους  πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των online. Οι περιγραφές που δημιουργούνται 

χρησιμοποιώντας το RDA μπορούν να αξιοποιηθούν σε καταλόγους που βασίζονται στον 

Ιστό και σε άλλες υπηρεσίες εντοπισμού πόρων.  

Το πιο πρόσφατο βιβλιογραφικό πλαίσιο (αμιγώς βασισμένο σε RDF), το BIBFRAME 

2.0, προορίζεται να είναι συμβατό με πολλές βιβλιογραφικές μορφές και μοντέλα 

δεδομένων και η μόνη προκαθορισμένη προϋπόθεση είναι η χρήση τεχνολογιών 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Οι τέσσερις κύριες κλάσεις του μοντέλου αυτού είναι οι 

ακόλουθες: Work, Instance, και Item. Η κλάση Work αντικατοπτρίζει την “εννοιολογική 

υπόσταση του στοιχείου καταλογογράφησης” και φαίνεται να είναι σημασιολογικά πιο 

κοντά στις οντότητεςWork και Expression του FRBR. Η κλάση Instance εκφράζει “μια 

ατομική, υλική ενσωμάτωση του Work” και φαίνεται να είναι παρόμοια με την οντότητα 

Manifestation του FRBR. Η κλάση Item είναι ένα πραγματικό αντίγραφο ενός Instance και 

περιέχει πληροφορίες όπως η θέση του, το barcode του  και άλλα. Υπάρχουν τρεις επιπλέον 

βασικές έννοιες, όπως Agents, Subjects και Events, που έχουν σχέσεις με τις βασικές 

κλάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω. Η κλάση Agents αποτυπώνει έννοιες όπως 

άνθρωποι, οργανισμοί και άλλες ομάδες που σχετίζονται με ένα Work ή Instance μέσω 

ρόλων όπως ο συγγραφέας, ο συντάκτης ή ο εικονογράφος. Τα Subjects αντιπροσωπεύουν 

τα θέματα, τους τόπους, τις χρονικές εκφράσεις, τα γεγονότα κ.ο.κ. του Work. Τέλος, η 

κλάση Events εκφράζει περιστατικά-συμβάντα, η καταγραφή των οποίων μπορεί να είναι 

το περιεχόμενο ενός Work. 

Παρόλο που η οντολογία BookShop (βλ. Ενότητα 5.5.1) είναι πιο αφηρημένη και όχι 

τόσο λεπτομερής όσο τα προαναφερθέντα βιβλιογραφικά πρότυπα, είναι σαφές ότι άμεσες 

αντιστοιχίσεις με τις περισσότερες από τις οντότητες είναι δυνατές. Εν συντομία, η κλάση 

Book της οντολογίας BookShop είναι για παράδειγμα ένας συγκερασμός των κύριων 

κλάσεων του BIBFRAME 2.0, Work, Instance και Item, καθώς και των οντοτήτων της 

Ομάδας 1 του FRBR. Στη συνέχεια, η κλάση Person του μοντέλου FRBR και η κατηγορία 

Agents του BIBFRAME 2.0 θα μπορούσε να σχετίζεται με την κλάση Author, που ορίζεται 

στην οντολογία BookShop. 

6.6.2. Αρχιτεκτονική 
Σε αυτή την έκδοση της εφαρμογής Books@HPCLab, η αρχιτεκτονική δεν τροποποιείται 

σημαντικά, εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στην αρθρωτή υποδομή που παρέχει το Drupal 

CMS όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.11. Στοχεύοντας όμως στην ενσωμάτωση της εφαρμογής 
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με το LOD νέφος, προστίθεται ένα νέο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των 

δεδομένων σε Διασυνδεδεμένα και τη διάθεση αυτών μέσω της λειτουργικότητας μιας 

RESTful διαδικτυακής υπηρεσίας. Στις ακόλουθες υποενότητες, παρουσιάζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες της επέκτασης της αρχιτεκτονικής καθώς και η εμπλουτισμένη 

λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

6.6.2.1. Books@HPCLab: RESTful υπηρεσία για Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

Όπως έχει σημειωθεί και παραπάνω, το LOD, με την πληθώρα των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων που περιέχει, μπορεί να θεωρηθεί ως μία σπουδαία πηγή δεδομένων. Συνεπώς,  

ένα εργαλείο Σημασιολογικού Ιστού μπορεί να καταναλώσει τέτοιου είδους δεδομένα για 

να κατασκευάσει μια εφαρμογή mashup, αλλά και το αντίστροφο, μπορεί να συνεισφέρει 

στο LOD νέφος με νέα δεδομένα. Στην περίπτωση της εφαρμογής Books@HPCLab, τα 

δεδομένα, που συνδυάζονται από τις διαδικτυακές υπηρεσίες Amazon και Half eBay, 

διασυνδέονται με άλλους διαθέσιμους πόρους του ιστού, συμβάλλοντας έτσι στο LOD 

νέφος.  

 

 

Εικόνα 6.11.  Αρχιτεκτονική του Semantic Mashup στο Drupal 

Για τη δημιουργία και τη δημοσίευση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, ακολουθούμε τις 

βασικές Αρχές των Συνδεδεμένων Δεδομένων, όπως περιγράφονται ρητά στο [Heath & Bizer, 

2011]. Προκειμένου να ταυτοποιήσουμε και να ονοματίσουμε τις οντότητες πραγματικού 

κόσμου, που διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο της εφαρμογής, εκχωρούμε σε αυτές HTTP 

URIs. Κάθε οντότητα Βιβλίο-Book ταυτοποείται στο σύνολο δεδομένων της εφαρμογής με 

τα εξής τρία URIs: 

 Ένα URI για την καθεαυτή οντότητα Book (μη-πληροφοριακός όρος) 

           D r u p a l

S e m a n t i c 
M a s h u p

Web APIs 
Requests

POST
Requests

Cache

Pellet

XML data

OWL data

Reasoning data

O W L L I N K

Amazon Store Module

WebForm Module

LOD cloud
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 Ένα URI για το σχετικό πληροφοριακό πόρο που περιγράφει την αφηρημένη 

οντότητα Book και έχει HTML αναπαράσταση 

 Ένα URI για το σχετικό πληροφοριακό πόρο που περιγράφει την αφηρημένη 

οντότητα Book και έχει RDF/XML αναπαράσταση 

Για τη σύνταξη των παραπάνω URIs χρησιμοποιούμε το domain name της εφαρμογής 

http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup. Επίσης για να  

διασφαλίσουμε τη μοναδικότητα των URIs αξιοποιούμε το ASIN (Amazon Standard 

Identification Number) κάθε βιβλίου. Παρακάτω φαίνονται παραδείγματα των τριών 

παραπάνω URIs: 

1. http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0385537859 

2. http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/page/0385537859 

3. http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/data/0385537859 

Είναι εμφανές από την παραπάνω περιγραφή σύνταξης και δημιουργίας των URIs ότι 

υιοθετήσαμε την στρατηγική των 303 URIs.  

Όσον αφορά τη διασύνδεση των δεδομένων της εφαρμογής με άλλα σύνολα δεδομένων 

στον Ιστό, δεν ακολουθήσαμε τεχνικές ανακάλυψης συνδέσμων, αλλά μία πιο 

απλουστευμένη μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των προσφορών βιβλίων, 

σύνδεσμοι σχέσης προστίθενται οι οποίοι οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες των online 

βιβλιοπωλείων. Επίσης, εισάγουμε HTTP URIs της DBpedia στις RDF περιγραφές των 

συγγραφέων. Το σχήμα της Εικόνας 6.12 απεικονίζει ένα απόσπασμα RDF δεδομένων με 

τους εξωτερικούς RDF συνδέσμους. 

 

Εικόνα 6.12.  Διασύνδεση δεδομένων της Books@HPCLab με εξωτερικά σύνολα δεδομένων 

Αυτή η προσέγγιση δημοσίευσης και διαμοιρασμού μπορεί να επεκταθεί ώστε να 

υποστηρίζει την εκτέλεση ερωτημάτων και την ανάκτηση αποτελεσμάτων αναζήτησης 

χρησιμοποιώντας επίσης τη τεχνολογία REST. Το πρωτόκολλο HTTP μπορεί εγγενώς να 

 <bs:Book rdf:about="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0385537859">
    <bs:title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inferno</bs:title>
    <bs:detailPageURL rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://www.amazon.com/Inferno-Dan-Brown/dp/  

0385537859%3FSubscriptionId%3DAKIAIZGZGOKFV3GTMEKQ%26tag%3D3483-1862-
5390%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0385537859</bs:detailPageURL>

    <bs:isbn10 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0385537859</bs:isbn10>
    ...
    <bs:similarItems rdf:resource="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/1400079144"/>
    <bs:similarItems rdf:resource="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/1781162646"/>
    <bs:hasOffer rdf:resource="#0385537859_1"/>
    ...
  </bs:Book>
  <bs:Author rdf:about="#Author_0385537859_1">
    <foaf:firstName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Dan</foaf:firstName>
    <foaf:surname rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#Literal">Brown</foaf:surname>
    <foaf:page rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Dan_Brown"/>
    <bs:isAuthorOf rdf:resource="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0385537859"/>
  </bs:Author>
  <bs:Offer rdf:about="#0385537859_1">
    <bs:merchantName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ok71sales</bs:merchantName>
    <bs:bookCondition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">New</bs:bookCondition>
    <bs:offerPrice rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">12.73</bs:offerPrice>
    <bs:offerPriceCurrency rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">USD</bs:offerPriceCurrency>
    <bs:maximumAvailability rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">48</bs:maximumAvailability>
    <bs:moreOffersURL rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://www.amazon.com/gp/offer-listing/

0385537859%3FSubscriptionId%3DAKIAIZGZGOKFV3GTMEKQ%26tag%3D3483-1862-
5390%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D386001%26creativeASIN%3D0385537859</bs:moreOffersURL>

    <bs:isOfferOf rdf:resource="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0385537859"/>

  </bs:Offer>
...

http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup
http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0385537859
http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/page/0385537859
http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/data/0385537859
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εξυπηρετήσει δυναμικά αιτήματα και ενημερώσεις συνόλων από Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα εργασίας του Linked Data Platform (LDP) του W3C 

σκοπεύει να επεκτείνει τις βασικές αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων προκειμένου να 

χειριστεί τους διαδικτυακούς πόρους, που είναι διαθέσιμοι ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, 

χρησιμοποιώντας τα γνωστά, βασικά HTTP Verbs.  

Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, “ενισχύσαμε” το προτεινόμενο σημασιολογικό 

mashup με επιπλέον δυνατότητες καθιστώντας το ικανό να λειτουργεί και ως μία RESTful 

διαδικτυακή υπηρεσία. Η λειτουργικότητα αναζήτησης, η οποία ήταν διαθέσιμη μόνο μέσω 

του περιβάλλοντος χρήστη (βλ. 5.5.2.3), μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες εφαρμογές 

στο εξής χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Για την ορθή διαδικασία αναζήτησης, 

θα πρέπει να αποστέλλεται στην υπηρεσία η λέξη-κλειδί αναζήτησης καθώς και το προφίλ 

του χρήση (περιορισμοί αναζήτησης) χρησιμοποιώντας το HTTP Verb POST. Συνολικά το 

σύστημα παρέχει υλοποιήσεις για δύο διαφορετικά HTTP Verbs, το POST και το GET.  

 GET: Για την ανάκτηση της πλήρους περιγραφής ενός βιβλίου με ένα συγκεκριμένο 

ASIN, ο πελάτης-client θα πρέπει να αποστείλει ένα αίτημα GET που έχει τη μορφή 

που παρουσιάζεται στην Εικόνα 6-13. Η διαδικασία επεξεργασίας και επίλυσης του 

URI βασίζεται στο μηχανισμό διαπραγμάτευσης περιεχομένους. 

 POST: Η λειτουργία αναζήτησης για μεταδεδομένα βιβλίων βασισμένη σε  

συγκεκριμένες προτιμήσεις χρήστη και λέξεις-κλειδιά θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί αποστέλλοντας ένα αίτημα POST, όπως φαίνεται στην πρώτη 

στήλη του Πίνακα 6-1.  

Πίνακας 6-1. HTTP αίτημα για την υπηρεσία του Books@HPCLab 

POST Request Response 

URI: bookmashup/bookmashup/service 

HTTP version: HTTP v1.1  

Request Header:  

Accept Header (application/rdf+xml)  

Content Type (application/xml)  

Request Body: <?xml version="1.0"?> 

<user_profile> 

<publication_year>2015</publication_

year> 

<max_price>15.50</max_price> 

<availability>48</availability> 

<condition>New</condition> 

<keyword>Big Data</keyword> 

</user_profile> 

<rdf:RDF 

base="http://www.hpclab.ceid.upatras.gr/BookShop#"> 

<bs:User rdf:about="#12299"> 

  <bs:prefersBook> 

     <bs:Book 

rdf:about="http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:80

00/bookmashup/resource/111866146X"> 

       <bs:hasRating 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNe

gativeInteger">2      

       </bs:hasRating> 

     </bs:Book> 

  </bs:prefersBook> 

  ... 

  </bs:prefersBook> 

</bs:User> 

</rdf:RDF> 
 

Το αίτημα POST διαφοροποιείται από το αίτημα GET με την προσθήκη κάποιων 

πρόσθετων κεφαλίδων, όπως Request-Body και Content-Type. Η κεφαλίδα Content-Type 

αναφέρει τον τύπο περιεχομένου στο σώμα του μηνύματος. Στο σώμα αιτήματος, 

μεταφέρουμε στο διακομιστή τις προτιμήσεις του χρήστη και τη λέξη-κλειδί, 

διαμορφώνοντας μια δομή XML. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι το σώμα αιτήματος 

http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/bookmashup/service
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“μεταφέρει” μόνο επιτρεπτές τιμές για το προφίλ χρήστη, ελέγχεται έναντι ενός XSD στην 

πλευρά του διακομιστή.  

Το στοιχείο Accept-Header στο σώμα του αιτήματος παραθέτει τους τύπους MIME. Με 

αυτό το τρόπο ο πελάτης διευκρινίζει τη μορφοποίηση του περιεχομένου που περιμένει να 

επεξεργαστεί μετά τη λήψη της απόκρισης της υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

EasyRDF PHP serializer, η υπηρεσία μας υποστηρίζει αποκρίσεις σε οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω μορφές: XML, RDF/XML, JSON, N-Triples, N3 και Turtle. Πέραν του XML και 

του JSON, όλες οι άλλες μορφές έχουν σαφή προσανατολισμό στον σημασιολογικό 

προγραμματισμό. 

Στο δεξί τμήμα του Πίνακα 6-1, παρουσιάζεται ένα τμήμα της απόκρισης που 

αποστέλλει η υπηρεσία μας. Η απόκριση περιλαμβάνει resolvable URIs για βιβλία που 

πληρούν τα ζητούμενα κριτήρια. Να σημειωθεί ότι κάθε ένα από αυτά τα URIs θα 

αποτελέσει αντικείμενο του μηχανισμού διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την ανάλυση που 

φαίνεται στην Εικόνα 6-13.  

 

Εικόνα 6.13.  Παράδειγμα διαπραγμάτευσης περιεχομένου στη Books@HPCLab  

Επιπλέον, για κάθε επιστρεφόμενο βιβλίο, ο αριθμός των κριτηρίων προτίμησης που 

πληρούνται (βαθμολογία) συμπεριλαμβάνεται επίσης ως ακέραιος, καθιστώντας έτσι την 

απόκριση αυτάρκη. Σε κάθε POST αίτημα έχει εκχωρηθεί ένα τυχαίο, μοναδικό 

αναγνωριστικό και αυτό διατηρείται στο μήνυμα απόκρισης. 

6.6.2.2. Παρουσίαση λειτουργικότητας και προεκτάσεις 

Λειτουργίες όπως εγγραφή νέου χρήστη, ταυτοποίηση εγγεγραμμένων χρηστών, και 

αναζήτηση βιβλίων παραμένουν ίδιες, όπως έχουν περιγραφεί και παραπάνω στις ενότητες 

4.2.4.2 και 5.5.2.3. Στην ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής Books@HPCLab, ο χρήστης 

έχει περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τη πλοήγησή του στα επιστρεφόμενα 

αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί να διερευνήσει την πλήρη περιγραφή ενός βιβλίου 

κάνοντας κλικ στον τίτλο του. Ένας επιπλέον σύνδεσμος, ονομάζεται “RDF Link”, εκθέτει 

το σύνολο των μεταδεδομένων του βιβλίου ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, σε μορφή RDF. 

Οι σύνδεσμοι βιβλίων και συγγραφέων μπορούν να επιλυθούν-resolvable στο πλαίσιο της 

εφαρμογής μας και διασυνδέονται με αντίστοιχα URIs άλλων εφαρμογών, όπως η DBpedia. 

Τέλος, η λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη σε RDF μαζί με τις 

βαθμολογίες των βιβλίων μέσω του εικονιδίου RDF στην κορυφή της λίστας βιβλίων, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 6.14. 
 

Client

Server

GET 
http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/resource/0890425558

Accept: application/rdf+xml

GET 
http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/data/0890425558

Accept: application/rdf+xml

Server

200 OK

RDF

303 See Other 
Location: http://levantes.hpclab.ceid.upatras.gr:8000/bookmashup/data/0890425558
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Εικόνα 6.14.  Λίστα αποτελεσμάτων 

Πέρα από τη παρουσίαση της λειτουργικότητας και χρηστικότητας της εφαρμογής, 

κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της εφαρμογής με άλλες  

και ιδιαίτερα πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε υπηρεσίες μάθησης (learning services). 

Οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων, δημοσιευμένο σύμφωνα με τις Αρχές των 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ιδανική πηγή 

δεδομένων για την ανάπτυξη ενός σημασιολογικού mashup. Ως εκ τούτου, οι 

βιβλιογραφικές πληροφορίες, που εκφράζονται είτε με το BIBFRAME 2.0  είτε με το FRBR 

μοντέλο, θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν σημαντικά το περιεχόμενο του mashup μας με 

τεκμηριωμένες βιβλιογραφικές περιγραφές. Από την άλλη πλευρά, η προτεινόμενη 

εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους και τους επιμελητές να συλλέξουν 

και να αξιολογήσουν τις διαθέσιμες κριτικές. 

Υπάρχουν πολλές κριτικές βιβλίων άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο, για παράδειγμα 

στα Goodreads, Amazon, New York Times, National Public Radio, και σε διάφορες άλλες 

διαδικτυακές τοποθεσίες. Οι αναγνώστες βιβλίων ενδιαφέρονται συνήθως να συγκεντρώνουν 

και να προβάλουν μια συνολική και ολοκληρωμένη λίστα από κριτικές, αντί να αναζητούν 

μία αξιολόγηση ενός βιβλίου μεμονωμένα. Στο BIBFRAME 2.0, η κλάση Review 

διευκολύνει τη συλλογή και την παράλληλη αξιολόγηση των εν λόγω κριτικών από το 

διαδίκτυο. Επομένως, τα στιγμιότυπα αυτής της κλάσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

πολύτιμο πλεονέκτημα για το σημασιολογικό μας mashup. Επιπλέον, η ενσωμάτωση 

τέτοιων πηγών μπορεί να ενισχύσει την προτεινόμενη εφαρμογή με την εγκυρότητα της 

βιβλιοθηκονομικής κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ο εμπορικός κόσμος θα μπορούσε να 

έρθει πιο κοντά στις βιβλιοθήκες και στους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (Open 

Educational Resources - OER) [Johannesen, 2006].  

Με βάση τη παραπάνω ιδέα, το προτεινόμενο, σημασιολογικό mashup μπορεί να 

επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας και την έννοια της κριτικής των βιβλίων, αντί να είναι 

στοχευμένο αποκλειστικά σε βιβλία. Ως εκ τούτου, μπορεί να λειτουργήσει ως container 
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Διασυνδεδεμένων Δεδομένων που συσχετίζει τις αναγνώσεις, τις κριτικές και την εγκυρότητα 

που παρέχεται από υπηρεσίες επιμέλειας βιβλιοθηκών. Αυτό το mashup πληροφοριών 

μπορεί στη συνέχεια να προσφέρει εξατομικευμένη συλλογή και ταξινόμηση των κριτικών 

από αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών.  

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του προτεινόμενου mashup είναι η δυνατότητα 

εξατομικευμένης αναζήτησης. Η προτεινόμενη υποδομή συλλογιστικής και 

Διασυνδεδεμένων Δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης, παρέχοντας τα οφέλη μιας εξατομικευμένης μηχανής αναζήτησης. Οι έννοιες  

User και Modality, που αναπαρίστανται από τις αντίστοιχες κλάσεις της οντολογίας 

BookShop, μαζί με την δύναμη των υπηρεσιών συλλογιστικής, εξασφαλίζουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα αναζήτησης και αποδοτικότητα, όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα 

5.5.3.  
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Κεφάλαιο 7 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια εντυπωσιακή αύξηση των παραγόμενων 

δεδομένων σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς. Νέες πληροφορίες 

προστίθενται αδιάκοπτα σε οποιαδήποτε μορφή και προερχόμενες από κάθε είδους πηγών 

δεδομένων (εσωτερικές και εξωτερικές), ενώ οι υπάρχουσες πληροφορίες αλλάζουν ή 

αφαιρούνται συνεχώς. Έτσι, η διαχείριση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων 

ξεπέρασε τη δύναμη και την απόδοση των συμβατικών διαδικασιών και εργαλείων. 

Παράλληλα, ο όγκος των δεδομένων προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

υφιστάμενων επιχειρηματικών τομέων ή για την ανακάλυψη νέων βελτιώνοντας τη 

διορατικότητα, τη λήψη αποφάσεων και την ανεύρεση πηγών κέρδους [Sodenkamp et al., 

2015; Tsai et al., 2015].  

Τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) [Ylijoki & Porras, 2016], ο πιο πολυσυζητημένος όρος 

στον κόσμο της πληροφορικής, μπορούν να καλύψουν δραστικά και αποτελεσματικά την 

προαναφερθείσα ανάγκη διαχείρισης δεδομένων, και έτσι επηρεάζουν σήμερα τις 

περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών μονάδων. Εν συντομία, το νέο τεχνολογικό 

επίτευγμα μπορεί να περιγραφεί διεξοδικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, Όγκος, 

Ταχύτητα, Ποικιλομορφία, Μεταβλητότητα, Εγκυρότητα και Αξία [Laney, 2001]. Ωστόσο, η 

έλλειψη σημασιολογίας φαίνεται να είναι περιοριστική για το τελευταίο χαρακτηριστικό των 

Μεγάλων Δεδομένων. Η ποικιλομορφία δε των Μεγάλων Δεδομένων παραμένει επίσης ένα 

θέμα για περαιτέρω συζήτηση.  

Παραδοσιακά, η Ασφάλιση είναι ένας τομέας με υψηλή εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα 

των δεδομένων τα οποία συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων βασισμένων στη γνώση. Η 

διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ασφαλιστικών πληροφοριών όχι μόνο πρέπει να 

αντιμετωπίσει συναφείς τεχνικούς περιορισμούς, αλλά απαιτεί επίσης στρατηγικές 

ανάλυσης εκφραστικής γνώσης για να γίνει πολύτιμη. Οι σημασιολογικές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένης είτε της πιο ελαφριάς εκδοχής τους (Διασυνδεδεμένα Δεδομένα), 

είτε της πιο εκφραστικής (οντολογικής) εκδοχής τους, μπορεί να συμβάλλουν “ευεργετικά” 

στην αντιμετώπιση της Ποικιλομορφίας και της Αξίας των Μεγάλων Δεδομένων στο τομέα 

της Ασφάλισης. Όσον αφορά τις αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, η διαχείριση των 

δεδομένων μπορεί να απλοποιηθεί εύκολα. Για παράδειγμα, δεδομένα που προέρχονται 

από μη δομημένες βάσεις δεδομένων και πράκτορες μπορούν να συνδεθούν με δεδομένα 

σε παραδοσιακά OLTP και OLAP συστήματα χωρίς την αλλαγή των υπαρχόντων σχημάτων 

[Mitchell & Wilson, 2012].  
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Από την άλλη πλευρά, μια οντολογία, εξ ορισμού, αποτελεί ένα κοινό σύνολο όρων που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να αντιπροσωπεύσουν τις βασικές έννοιες σε 

έναν τομέα και τις σχέσεις μεταξύ τους. Με τη δύναμη της συλλογιστικής, μπορούν να 

εξαχθούν νέα γεγονότα, τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί ρητά σε μια οντολογία. Επομένως, 

εκμεταλλευόμενοι την έννοια της οντολογίας στο πλαίσιο των Μεγάλων Δεδομένων, 

προστίθενται νέες προοπτικές, όπως η παροχή σημασιολογίας σε ανεπεξέργαστα δεδομένα, 

η σύνδεση δεδομένων σε διάφορα επίπεδα εννοιών μεταξύ τομέων και η παροχή γνώσης για 

περαιτέρω ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου ακριβέστερου προσδιορισμού και αξιολόγησης 

κινδύνου. Τα εξατομικευμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ανίχνευση της απάτης και το 

μάρκετινγκ είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που μπορούν να αναγνωριστούν ότι 

επωφελούνται από την εφαρμογή μεθόδων σημασιολογικής ανάλυσης στα Μεγάλα 

Δεδομένα [Marr, 2015]. 

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρούμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα 

προαναφερθέντα οφέλη που παρέχουν οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού όσον 

αφορά τα Μεγάλα Δεδομένα, εφαρμόζοντας ένα πραγματικό σενάριο χρήσης στον τομέα των 

Ασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, μετατρέπουμε το μοντέλο δεδομένων P&C (Property & 

Casualty - Ιδιοκτησίας και Aτυχημάτων) σε μία οντολογία, και αξιοποιώντας ένα μεγάλο 

σύνολο δεδομένων που προέρχεται από μια υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία, 

αναπτύσσουμε μια υποδομή που θα μπορούσε εύκολα να καταναλώσει διάφορα δεδομένα 

και να συνάγει γνώση σε εύλογο χρόνο και χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση. Η βασική 

συνιστώσα της προτεινόμενης υποδομής είναι ένα σύστημα OBDA (Ontology Based Data 

Access) [Lenzerini, 2011; Poggi et al., 2008] το οποίο εξασφαλίζει i) κλιμακωτή υποδομή 

Μεγάλων Δεδομένων, ii) end-to-end επεξεργασία δεδομένων και iii) διαχείριση των 

διαφορετικών ρόλων των ανθρώπων στο κύκλο ζωής των δεδομένων. 

Το υπόλοιπο αυτού του Κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής. Στην Ενότητα 7.1 παρατίθεται 

μία συνοπτική εισαγωγή στην έννοια των Μεγάλων Δεδομένων και των τεχνολογιών τους. 

Στην Ενότητα 7.2 περιγράφεται πως τα Διασυνδεδεμένα και τα Μεγάλα Δεδομένα μπορούν 

να συνυπάρξουν αρμονικά και συμπληρωματικά. Έπειτα, στην Ενότητα 7.3 μεταβαίνουμε 

στο πεδίο εφαρμογής που εξετάζουμε στο παρόν Κεφάλαιο, τον τομέα Ασφάλισης, 

περιγράφοντας τις έννοιες και τους ορισμούς του Μοντέλου P&C (Property & Casualty - 

Iδιοκτησίας και Aτυχημάτων). Επιπλέον, στην Ενότητα 7.4, εξηγούμε λεπτομερώς 

ολόκληρη τη διαδικασία μετατροπής του παραπάνω μοντέλου σε ένα οντολογικό σχήμα. 

Στην τελευταία ενότητα, 7.5, περιγράφουμε τη μεθοδολογία που υιοθετήσαμε για την 

πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και την 

συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης υποδομής. Τέλος, παρουσιάζουμε διάφορα 

έξυπνα ερωτήματα που εκτελούνται πάνω από τα πραγματικά δεδομένα ασφάλισης, και 

συνοψίζουμε τα αποτελέσματα τους.  

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ 

Είναι δύσκολο κανείς να θυμηθεί έναν όρο, ένα θέμα που να έχει λάβει τόσο πολλή 

δημοσιότητα, τόσο μαζικά και τόσο γρήγορα, όσο τα Μεγάλα Δεδομένα. Ενώ μόλις λίγα 

χρόνια πριν ο όρος αυτός ήταν σχεδόν άγνωστος, στις μέρες μας τα Μεγάλα Δεδομένα είναι 
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ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στις επιχειρήσεις, επιφέροντας ριζικές αλλαγές σε 

όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βασισμένα αποκλειστικά 

σε δεδομένα, εμφανίζονται σε τομείς [Libert et al. 2014], όπως η ταξιδιωτική βιομηχανία 

(Booking.com και AirBnB), η μουσική βιομηχανία (iTunes και Spotify), οι λιανικές 

πωλήσεις, κτλ.  

Αν και ο όρος αυτός “βρίσκεται” πλέον παντού, τόσο στο χώρο της βιομηχανίας όσο και 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υπάρχει εννοιολογική ασάφεια ως προς το νόημα του και τον 

ορισμό του [De Mauro et al., 2015; Ward & Barker, 2013]. Σύμφωνα με τους [Begoli et 

Horey, 2012], τα Μεγάλα Δεδομένα είναι η πρακτική συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων 

συνόλων δεδομένων; συστήματα και αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για την ανάλυση αυτών 

των τεράστιων όγκων δεδομένων. Στην εργασία [Wu et al., 2012] σημειώνεται ότι ο όρος 

Μεγάλα Δεδομένα αναφέρεται σε μεγάλους ετερογενείς όγκους αυτόνομων πηγών με 

κατανεμημένο και αποκεντρωμένο έλεγχο, με στόχο την διερεύνηση των πολύπλοκων και 

εξελισσόμενων σχέσεων μεταξύ των δεδομένων. 

Ο πιο ευρέως διαδεδομένος ορισμός για τα Μεγάλα Δεδομένα είναι αυτός που 

προτάθηκε από τον Gartner και είναι το γνωστό “πρότυπο των τριών Vs” [Beyer & Laney, 

2012]. Σύμφωνα με αυτό, τα Μεγάλα Δεδομένα έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά, Όγκος 

(Volume), Ποικιλομορφία (Variety), και Ταχύτητα (Velocity). Τα παραπάνω τρία 

χαρακτηριστικά επισημαίνουν κατά κύριο λόγο το αυξανόμενο μέγεθος των δεδομένων, το 

αυξανόμενο ποσοστό παραγωγής τους και το αυξανόμενο εύρος των μορφών που 

εφαρμόζονται. Πιο συγκεκριμένα, 

 Volume: Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στο μεγάλο όγκο δεδομένων που 

δημιουργούνται. Οι διαθέσιμες ποσότητες δεδομένων πλέον ξεπερνούν τα terabytes 

και αγγίζουν τα zettabytes. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς μόνον τα δεδομένα που 

δημιουργούνται αδιαλείπτως μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.  

 Velocity: Ο ρυθμός παραγωγής και ανανέωσης των δεδομένων είναι εξαιρετικά 

υψηλός. Τα δεδομένα με αυξημένο ρυθμό είναι πλέον γνωστά ως ροές δεδομένων, 

streaming data. Η υψηλή ταχύτητα παραγωγής δεδομένων εκτός από την εκρηκτική 

αύξηση του όγκου δεδομένων επιφέρει και αλλαγές στο τρόπο επεξεργασίας αυτών, 

καθιστώντας επιτακτική την ανάλυση αυτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (streaming 

processing). 

 Variety: Πλέον, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τύπων δεδομένων που 

μπορούν να επεξεργαστούν. Τα δεδομένα διατίθενται σε πολλές διαφορετικές 

μορφές, όπως δεδομένα συναλλαγών και ημερολογίου από διάφορες εφαρμογές, 

δομημένα δεδομένα όπως πίνακες βάσεων δεδομένων, ημιδομημένα δεδομένα όπως 

XML δεδομένα, μη δομημένα δεδομένα όπως κείμενο, εικόνες, ροές βίντεο, ηχητικά 

κ.α.  

Το αρχικό πρότυπο των 3 Vs επεκτάθηκε με την προσθήκη τριών ακόμα διαστάσεων: 

 Variability (Μεταβλητότητα): Η μεταβλητότητα στο πλαίσιο των Μεγάλων Δεδομένων 

αναφέρεται σε διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη συνιστώσα αφορά τον αριθμό των 

ασυνεπειών στα δεδομένα. Τα μεγάλα δεδομένα είναι επίσης μεταβλητά λόγω της 

πληθώρας των διαστάσεων που προκύπτουν από πολλαπλούς διαφορετικούς τύπους 

δεδομένων και ετερόκλητες πηγές δεδομένων. Η μεταβλητότητα μπορεί επίσης να 
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αναφέρεται στην ασυνεπή ταχύτητα με την οποία φορτώνονται μεγάλα δεδομένα στις 

βάσεις δεδομένων. 

 Veracity (Εγκυρότητα): Λόγω της ετερογένειας και του όγκου των δεδομένων έχουν 

ανακύψει ζήτημα αξιοπιστίας, ακρίβειας και ποιότητας των δεδομένων. Στο πλαίσιο 

αυτό συχνά δημιουργούνται ερωτήματα όπως “είναι τα στοιχεία αρκετά αξιόπιστα 

για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε αυτά;”, “σε ποιο βαθμό μπορούμε να 

εμπιστευθούμε τα δεδομένα;”, κ.ά. 

 Value (Αξία): Η πρόσβαση σε απεριόριστα δεδομένα είναι ένα βασικό 

προαπαιτούμενο που καθίσταται ανούσιο αν τα δεδομένα δεν μπορούν να 

μετατραπούν σε Αξία. Από πολλούς θεωρείται η πιο σημαντική διάσταση από τις 

υπόλοιπες πέντε, δίχως αμφιβολία. 

 

 

Εικόνα 7.1.  Τα 6Vs των Μεγάλων Δεδομένων 

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων 

ενέχει και σημαντικές προκλήσεις [Zhou et al., 2014] όπως, (i) η αντιμετώπιση της 

αποθήκευσης ετερογενών πηγών, όπως δομημένα, αδόμητα και ημιδομημένα δεδομένα 

(generic storage), (ii) η ανάγκη εξόρυξης γνώσης από μεγάλα και ετερογενή σύνολα 

δεδομένων, όχι μόνο εφαρμόζοντας ερωτήματα SQL, αλλά και εκτελώντας περίπλοκους 

αλγόριθμους μηχανικής μάθησης ή υπολογισμούς γράφων (data analytics), (iii) η συνεχής 

λήψη ροών δεδομένων τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται συνεχώς σε επεξεργασία για 

ανάλυση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (processing type). 

Η αυξανόμενη ζήτηση για επεξεργασία και ανάλυση των Μεγάλων Δεδομένων οδήγησε 

στην ανάπτυξη πολλών, καινοτόμων λύσεων από τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τεχνολογίες όπως YARN/Hadoop, Spark, Flink και 

Hyracks/ASTERISK αποτελούν τις πιο γνωστές τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων. Ο 
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ακόλουθος πίνακας συνοψίζει το τρόπο με τον οποίο οι προαναφερθείσες τεχνολογίες 

υποστηρίζουν τις τρεις βασικές προκλήσεις του πεδίου αυτού. 

Πίνακας 7-1. Παραδείγματα των τεχνολογιών των Μεγάλων Δεδομένων 

 Hadoop Spark Flink Hyracks 

Processing Type Batch Mini-batch Streaming/Batch Batch 

Generic Storage HDFS No primary storage No primary storage Asterix DB 

Data Analytics SQL 

ML 

Graph 

ETL 

ML 

Graph 

CEP 

ML 

Graph 

SQL 

XQuery 

Graph 

7.2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ‘Η ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναλύθηκε η έννοια 

των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και πως αυτά συντελούν στην πραγμάτωση του οράματος 

του Σημασιολογικού Ιστού. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, τα 

Μεγάλα Δεδομένα έκαναν την εμφάνισή τους στοχεύοντας στην αποτελεσματική συλλογή,  

ανάλυση και διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων, όπως είδαμε στη προηγούμενη 

ενότητα. Ενώ σε πρώτο επίπεδο θεώρησης, οι δύο αυτές τεχνολογικές τάσεις φαίνεται να 

είχαν παράλληλη εξέλιξη, τα τελευταία χρόνια γίνεται κοινή συνείδηση η σύνδεση και τα 

κοινά στοιχεία των δύο αυτών χώρων [Hitzler & Janowicz, 2013]. 

Από τη μία, οι τεχνικές των Μεγάλων Δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν για τις 

προκλήσεις των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Όσον αφορά το χαρακτηριστικό του Volume, 

το LOD νέφος αυξάνεται όλο και περισσότερο (βλ. Ενότητα 6.1.2 ). Πέραν του LOD νέφους, 

τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα εφαρμόζονται και σε επιχειρησιακές εφαρμογές αλλά 

συνήθως διατηρούνται ιδιωτικά. Οι τεχνολογίες των Μεγάλων Δεδομένων μπορούν να 

συνεισφέρουν στη διαχείριση του μεγάλου όγκου Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Η 

υιοθέτηση τεχνικών Μεγάλων Δεδομένων από την κοινότητα των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων θα μπορούσε να περιγραφεί ως Μεγάλα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Big Linked 

Data). Η εφαρμογή των τεχνικών Μεγάλων Δεδομένων είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την 

αντιμετώπιση δεδομένων μεγάλου όγκου και υψηλής ταχύτητας [Simperl et al., 2014]. 

Από την άλλη, τα Μεγάλα Δεδομένα, όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω, συνήθως 

έχουν υψηλό επίπεδο ποικιλομορφίας (Variety) και οι τεχνικές των Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Τα 

εργαλεία των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

εμπλουτισμό περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής και τη βελτίωση της ανακάλυψης και 

ολοκλήρωσης των δεδομένων. Η διασύνδεση συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας μία 

κοινή μορφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της αλληλοεπικάλυψης 

δεδομένων. Επιπλέον, η εκφραστικότητα των σημασιολογικών δεδομένων και η δύναμη της 

συλλογιστικής, που μπορεί να εφαρμοστεί σε τέτοιου είδους δεδομένα, αναμφίβολα 

συμβάλλουν σημαντικά στην τελευταία διάσταση των Μεγάλων Δεδομένων, την Αξία (Value). 

Η εφαρμογή των τεχνικών των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στις προκλήσεις των Μεγάλων 



134 
 

Δεδομένων μπορεί να περιγραφεί ως Διασυνδεδεμένα Μεγάλα Δεδομένα (Linked Big Data) 

[Simperl et al., 2014]. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, τα “παραδοσιακά” triplestores εξελίσσονται συνεχώς 

ακολουθώντας το όραμα της εξερεύνησης μεγάλων συνόλων δεδομένων. Oracle Spatial και 

Graph με Oracle  Database 12c, AllegroGraph, Stardog, OpenLink Virtuoso v6.1 είναι 

μόνο μερικά παραδείγματα που διευρύνουν τις δυνατότητες επεκτασιμότητας τους και τις 

επιδόσεις τους για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας.    

Πολλές πρωτοβουλίες και συνέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ως κύριο σκοπό 

την ομαλή ενσωμάτωση των ευρέως γνωστών τεχνολογιών Μεγάλων Δεδομένων με ότι 

προέρχεται από την περιοχή των σημασιολογικών τεχνολογιών. Για παράδειγμα, το 

AllegroGraph 6, κυκλοφόρησε πρόσφατα με πιστοποίηση Cloudera Enterprise. Η 

Cloudera είναι μία από τις εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στη διάθεση του Apache 

Hadoop. Επιπλέον, η AllegroGraph έχει υλοποιήσει επεκτάσεις που επιτρέπουν στους 

χρήστες να αναζητούν βάσεις δεδομένων MongoDB χρησιμοποιώντας SPARQL και να 

εκτελούν ετερογενείς συνδέσεις-joins [Michel et al., 2016].  

Εκτός από όλα τα παραπάνω νέα χαρακτηριστικά των triplestores, το ζήτημα της 

αναζήτησης δεδομένων από διάφορες σχεσιακές βάσεις δεδομένων εξακολουθεί να 

“σκοντάφτει” στις απαιτούμενες διαδικασίες ETL (Extract - Transform - Load) [Rodriguez-

Muro & Calvanese, 2012]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ροές δεδομένων συνοψίζονται στην 

εξαγωγή των δεδομένων από τη βάση δεδομένων, στη μετατροπή σε τριπλέτες και κατόπιν 

στην αποθήκευση σε συμβατικά RDF triplestores. Η προσέγγιση των συστημάτων OBDA 

φαίνεται να αντιμετωπίζει καλά αυτό το σενάριο αξιοποιώντας την εγγενή φύση της έννοιας 

των οντολογιών. Στα συστήματα OBDA, χρησιμοποιείται μια οντολογία έτσι ώστε να διαθέτει 

τα δεδομένα με έναν εννοιολογικό τρόπο, αφαιρώντας όλες τις λεπτομέρειες του σχήματος 

των υποκείμενων δεδομένων. Η σύνδεση μεταξύ των δεδομένων και της οντολογίας γίνεται 

μέσω αντιστοιχίσεων. Ο συνδυασμός οντολογίας και αντιστοιχίσεων επιτρέπει την αυτόματη 

μετάφραση των ερωτημάτων που τίθενται στην οντολογία σε ερωτήματα σε επίπεδο 

δεδομένων που μπορούν να εκτελεστούν από το συγκεκριμένο υποκείμενο σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ontop, Mastro, Stardog είναι από τα πιο δημοφιλή 

συστήματα OBDA. 

7.3. OMG’S PROPERTY AND CASUALTY MODEL 

Εδώ και χρόνια, τα μοντέλα επιχειρησιακών δεδομένων (Enterprise Data Models - EDM) 

έχουν εδραιωθεί ως μια καλή προσέγγιση για τον ορισμό ενός κοινού πλαισίου και γλώσσας 

σε έναν οργανισμό αλλά και σε έναν ολόκληρο κλάδο. Ένα EDM αποτελείται από θεματικές 

ενότητες σε επίπεδο επιχείρησης, από θεμελιώδεις οντότητες και τις σχέσεις τους, καθώς 

από ενοποιημένους όρους και ορισμούς. Επιπλέον, το μοντέλο αντιπροσωπεύει τις 

απαιτήσεις στρατηγικής πληροφορίας της επιχείρησης και παρέχει μια κοινή όψη των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των επιχειρηματικών κανόνων που 

σχετίζονται με δεδομένα. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου κοινού πλαισίου εντός του κλάδου 

βελτιστοποιεί την επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οργανισμών-εταίρων. 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ένα EDM αποτυπώνει τη σημασιολογία ενός 

οργανισμού με σκοπό την επικοινωνία με την επιχειρηματική κοινότητα. Συνεπώς, ένα 

EDM μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος οντολογίας [Hay, 2006]. Οι συνιστώσες μιας οντολογίας, 

όπως οι κανόνες, οι κλάσεις, οι ιδιότητες και τα στιγμιότυπα, μπορούν να αντικατοπτρίζουν 

αποτελεσματικά τις οντότητες και τις δραστηριότητες που περιγράφονται από το μοντέλο 

επιχειρησιακών δεδομένων. Τόσο η οντολογία όσο και το EDM συμβάλλουν στη 

σημασιολογία των δεδομένων και κατά συνέπεια στη διαλειτουργικότητα, την ολοκλήρωση 

και την προσαρμοστικότητα των πληροφοριακών συστημάτων που τα υιοθετούν. 

Η OMG (Object Management Group) έχει αναπτύξει ένα EDM για την ασφάλιση 

ατυχημάτων και ιδιοκτησίας (Property and Casualty – P&C) με τη συμβολή αντιπροσώπων 

από πολλούς φορείς και εμπειρογνωμόνων σε κάθε τομέα. Το μοντέλο δεδομένων P&C 

[Jenkins et al., 2011] καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης δεδομένων της ασφαλιστικής 

κοινότητας για ζητήματα ιδιοκτησίας και ατυχημάτων. Για την κατασκευή του μοντέλου 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι αρχιτεκτονικές αρχές της OMG και τα συναφή πρότυπα. 

Επίσης, υφιστάμενα πρότυπα του P&C κλάδου έχουν επιλεγεί ως πηγή για το προτεινόμενο 

λεξιλόγιο του P&C Business και τα σχετικά μοντέλα. 

 

Εικόνα 7.2.  Το P&C Μοντέλο δεδομένων 

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τους οργανισμούς που αποφασίζουν να ενσωματώσουν αυτό 

το μοντέλο δεδομένων στις διαδικασίες τους. Το μοντέλο δεδομένων P&C μπορεί να 

προσφέρει σημαντική αξία σε μία ευρεία ποικιλία έργων αποθήκευσης δεδομένων (data 

warehousing), επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) και μετάβασης δεδομένων 

(data migration). Επιπλέον, αυτά τα μοντέλα μπορούν να αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν 
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τη χρήση των δεδομένων και να στηρίξουν τη διακυβέρνηση δεδομένων εντός της 

επιχείρησης. 

Μεταξύ των βασικών συνιστωσών του μοντέλου δεδομένων P&C, υπάρχουν οι οντότητες, 

τα χαρακτηριστικά και οι σχέσεις. Το προτεινόμενο μοντέλο είναι αρκετά αναλυτικό και 

εκτενές. Για χάρη συντομίας και απλούστευσης, μόνο ένα απόσπασμα των συνιστωσών του 

παρουσιάζεται στη παρούσα διδακτορική διατριβή (βλ. Εικόνα 7.2). Οι Οντότητες (Entities) 

αποτελούν τον πυρήνα του μοντέλου δεδομένων. Μια οντότητα αντιπροσωπεύει ένα 

πρόσωπο, έναν οργανισμό, έναν τόπο, ένα αντικείμενο ή μια έννοια ενδιαφέροντος για την 

επιχείρηση. Στη συνέχεια, μια οντότητα μπορεί να εκφράσει ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο 

στιγμιότυπων, ή μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένη. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται 

ως επίπεδα αφαίρεσης. Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένες από τις οντότητες που 

χρησιμοποιήθηκαν για το σενάριο εφαρμογής που περιγράφεται στις Ενότητα 7.5. 

 Ασφαλιστέο Αντικείμενο (Insurable Object): Ένα Ασφαλιστέο Αντικείμενο είναι ένα 

στοιχείο το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί ή να αποκλειστεί από μία ασφαλιστική 

κάλυψη ή πολιτική. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο ένα αντικείμενο για το 

οποίο πιθανές ζημιές στο αντικείμενο ή απώλεια του αντικειμένου ασφαλίζονται. 

Παραδείγματα αυτής της οντότητας είναι τα ακόλουθα κατοικία, όχημα, κατηγορία 

εργαζομένων. 

 Όχημα (Vehicle): Ένα Όχημα είναι ένα Ασφαλιστέο Αντικείμενο που αποτελεί ένα 

μέσο μεταφοράς ανθρώπων ή/και αγαθών. 

 Άτομο (Person): Το Άτομο μπορεί να είναι άνθρωπος, είτε ζωντανός είτε νεκρός. 

 Οργανισμός (Organization): Ένας Οργανισμός είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος (Party) 

που αποτελεί επιχειρηματικό φορέα ή μια ομάδα ατόμων που δεσμεύονται 

συστηματικά από έναν κοινό σκοπό. Οι οργανισμοί μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα 

από μόνα τους, όπως εμπορικοί οργανισμοί, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 

πολυεθνικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θυγατρικές εταιρείες. 

 Συμφωνία (Agreement): Η Συμφωνία είναι η γλώσσα που καθορίζει τους όρους και 

τις προϋποθέσεις μιας νομικά δεσμευτικής σύμβασης μεταξύ των αναγνωρισμένων 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία συνήθως οδηγεί σε σύμβαση. Παραδείγματα: 

πολιτική, συμφωνία αντασφάλισης, συμφωνία προσωπικού. 

 Αξίωση (Claim): Η Αξίωση είναι μία απαίτηση αποζημίωσης από ασφαλιστική 

εταιρεία για ζημιά από ασφαλισμένο κίνδυνο (πυρκαγιά, καταιγίδα, τροχαίο 

ατύχημα). 

 Ποσό Αξίωσης (Claim Amount): Το Ποσό Αξίωσης είναι τα χρήματα που 

καταβάλλονται ή εισπράττονται για την εκκαθάριση μιας αξίωσης και την πληρωμή 

των αιτούντων, αντασφαλιστών, άλλων ασφαλιστών και άλλων ενδιαφερομένων. Τα 

ποσά αυτά ταξινομούνται βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. 

 Φάκελος Αξίωσης (Claim Folder): Ένας Φάκελος Αξίωσης είναι ο φυσικός φάκελος 

στον οποίο διατηρούνται όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αξίωση. 

 Έγγραφο Αξίωσης (Claim Document): Ένα Έγγραφο αξίωσης είναι οποιαδήποτε 

γραπτή πληροφορία, όπως συμφωνίες, οικονομικές καταστάσεις, προσφορές, 

προτάσεις, κ.λπ., για να παράσχει εφεδρεία και βάθος σε συμφωνημένα ή 

συζητηθέντα θέματα αξίωσης. 
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 Προσφορά Αξίωσης (Claim Offer): Η Προσφορά Αξίωσης είναι μια πρόταση που 

υποβάλλεται από έναν ασφαλιστή σε έναν ενάγοντα ή σε τρίτο για να διευθετήσει μια 

αξίωση. 

 Ρόλος Συμβαλλόμενου Μέρους (Party Role): Ο Ρόλος του συμβαλλομένου μέρους 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα συμβαλλόμενο μέρος σχετίζεται με μια άλλη 

οντότητα. Ο Ρόλος είναι ο ορισμός του τι κάνει ένα Άτομο, ένας Οργανισμός. 

 Λεπτομέρειες Κάλυψης Πολιτικής (Policy Coverage Detail): Οι Λεπτομέρειες 

Κάλυψης Πολιτικής καθορίζει τις καλύψεις που περιλαμβάνονται σε ένα 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αποτελεί βασικό σύνδεσμο στο μοντέλο δεδομένων μεταξύ 

Πολιτικής, Αξίωσης και Αντασφάλισης. 

 Αξιολόγηση (Assessment): Η Αξιολόγηση είναι μια επίσημη εκτίμιση ενός 

συγκεκριμένου Ατόμου, ενός Οργανισμού ή κάτι που επιτρέπει τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Παραδείγματα: Πιστωτικό σκορ, Αξιολόγηση 

αναδοχής, Ιατρική κατάσταση. 

Πίνακας 7-2. Υποσύνολο των Σχέσεων του P&C μοντέλου 

Η Σχέση (Relationship) θα πρέπει να είναι ένα ρήμα ή μια φράση ρήματος που 

δημιουργείται πάντα ανάμεσα σε δύο οντότητες, τη “Parent Entity” και τη “Child Entity”. Η 

σχέση χρησιμοποιείται για να σχηματίσει μια πρόταση μεταξύ των δύο οντοτήτων της. 

Επιπλέον, ο τύπος της σχέσης μπορεί να είναι “Identifying”, “Non-Identifying” ή “Subtype”. 

Κάθε σχέση μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί από την έννοια της πληθικότητας. Για 

παράδειγμα, η σχέση “Subtype” έχει πάντα πληθικότητα “Zero-to-one”. Ο Πίνακας 7-2 

παρουσιάζει την πλειοψηφία των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων που περιγράφονται 

παραπάνω. 

Οι ιδιότητες (Attributes) καθορίζονται συνήθως μέσα σε μια οντότητα και θεωρούνται ως 

χαρακτηριστικό ή περιγραφείς αυτής της οντότητας. Μία ιδιότητα δεν έχει νόημα από μόνο 

της. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης προέρχεται από το πλαίσιο της οντότητας 

στην οποία αποδίδεται, για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης ενός υπαλλήλου. Κάθε 

ιδιότητα σε ένα μοντέλο δεδομένων συνδέεται με έναν τομέα που παρέχει συνεπή ονόματα, 

Parent Entity 

Name 

Parent to Child 

Phrase 
Relationship Cardinality Child Entity Name 

Insurable Object is covered as defined in One-to-Zero-One-or-More Policy Coverage Detail 

Insurable Object involved in Zero-or-One-to-Zero-One-or-More Claim 

Assessment results in Zero-or-One-to-Zero-One-or-More Assessment Result 

Claim documented in One-to-Zero-One-or-More Claim Folder 

Claim settlement results in One-to-Zero-One-or-More Claim Amount 

Claim Folder contains One-to-Zero-One-or-More Claim Offer 

Claim Folder contains One-to-Zero-One-or-More Claim Folder 

Document 

Claim Offer results in Zero-or-One-to-Zero-One-or-More Claim Amount 
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τύπους δεδομένων, μήκη, σύνολα τιμών και κανόνες εγκυρότητας. Τα κύρια στοιχεία για 

τον ορισμό μιας ιδιότητας για μια οντότητα είναι το Όνομα Ιδιότητας, το Όνομα Οντότητας 

και ο Τύπος Δεδομένων. Ο Πίνακας 7-3 παρουσιάζει ορισμένες από τις ιδιότητες για τις 

οντότητες Ασφαλιστέο Αντικείμενο και Όχημα. 

Πίνακας 7-3. Ιδιότητες για τις Οντότητες, Ασφαλιστέο Αντικείμενο και Όχημα 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εικόνα 7.3 απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες Ασφαλιστέο Αντικείμενο, 

Όχημα, Αξίωση και Φάκελος Αξίωσης μπορούν να οριστούν ως προς τις ιδιότητές τους και 

να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω σχέσεων στο πλαίσιο του μοντέλου δεδομένων P&C. 
 

 

Εικόνα 7.3.  Ένα τμήμα του P&C Μοντέλου δεδομένων 

7.4. PROPERTY AND CASUALTY (P&C) ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο P&C, που 

περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να εκφραστεί με όρους οντολογίας χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα OWL [Bechhofer et al., 2004]. Έχοντας το μοντέλο εννοιολογικών δεδομένων ως 

αναφορά, παρουσιάζουμε πώς οι οντότητες δεδομένων που αντιπροσωπεύουν τις 

περισσότερες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες του τομέα ασφάλισης ατυχημάτων και 

Entity Name Attribute Name Data Type 

Insurable 

Object 

Insurable Object Identifier INTEGER 

Insurable Object Type Code VARCHAR(20) 

Geographic Location Identifier INTEGER 

Vehicle 

Insurable Object Identifier INTEGER 

Vehicle Model Year NUMBER(4) 

Vehicle Model Name VARCHAR(40) 

Vehicle Driving Wheel Quantity INTEGER 

Vehicle Make Name VARCHAR(40) 

Vehicle Identification Number VARCHAR(100) 
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ιδιοκτησίας, μπορούν να μετατραπούν σε συστατικά οντολογίας. Σημειώστε ότι το 

αντίστροφο είναι επίσης εφικτό, δηλαδή τα λογικά μοντέλα μπορούν να δημιουργηθούν 

από OWL οντολογίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του InfoSphere Data Architect [Soares, 

2013], μπορούμε απλά να συσχετίζουμε τους τύπους δεδομένων του λογικού μοντέλου 

δεδομένων με τους τύπους δεδομένων της OWL, τις οντότητες λογικών δεδομένων με 

κλάσεις της οντολογίας καθώς και τις σχέσεις μοντέλου λογικών δεδομένων με τις ιδιότητες 

αντικειμένου της OWL. 

Στην προσπάθεια να σχεδιάσουμε την οντολογία P&C, μετατρέπουμε αρχικά όλες τις 

οντότητες, που περιλαμβάνονται στο μοντέλο δεδομένων P&C, σε οντολογικές κλάσεις. 

Αναλυτικά, η σύμβαση υιοθετεί τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7-4. 

Πίνακας 7-4. Αντιστοίχιση του λογικού μοντέλου δεδομένων σε OWL στοιχεία 

Logical Data model OWL ontology elements 

Entity owl:Class 

Entity – Name rdf:about 

Entity – Label rdfs:label 

Entity – Namespace Namespace of owl:Class 

Entity – Definition rdfs:comment 

Entity – Primary Key owl:hasKey 

Relationship owl:ObjectProperty 

Relationship – Name rdf:about 

Relationship – Label rdfs:label 

Relationship – Owner rdfs:domain 

Relationship – Namespace 
Namespace of 

owl:ObjectProperty 

Relationship – Child Entity rdfs:domain 

Relationship – Parent Entity rdfs:range 

Relationship – Annotation 

rdfs:seeAlso 

rdfs:DefinedBy 

owl:FunctinalProperty 

owl:InverseFunctionalProperty 

owl:AnnotationProperty 

Attribute owl:DatatypeProperty 

Attribute – Name rdf:about 

Attribute – Label rdfs:label 

Attribute – Namespace rdfs:domain 

Attribute – Data Type rdfs:range 

Attribute – Length/Precision 

xsd:maxLength 

xsd:length 

xsd:totalDigits 

Attribute – Scale xsd:fractionDigits 
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Attribute – Primary Key owl:hasKey 

Attribute – Documentation rdfs:comment 

Attribure – Annotation  

rdfs:seeAlso 

rdfs:isDefinedBy 

owl:AnnotationProperty 

 

Όλες οι σχέσεις “Subtype” (βλ. Ενότητα 7.3) έχουν χρησιμοποιηθεί για να σχηματίσουν 

μια ιεραρχία κλάσεων. Έτσι, οι “Parent Entities” μεταφράζονται σε υπερκλάσεις, ενώ οι 

“Child Entities” σε υποκλάσεις. Ο Πίνακας 7-5 παρέχει μια συνοπτική λίστα με σχέσεις  

“Subtype”, που περιλαμβάνονται στο μοντέλο δεδομένων P&C, και συνδέουν την οντότητα 

“Ασφαλιστέο Αντικείμενο” με οποιαδήποτε οντότητα που μπορεί (can-be) να χαρακτηριστεί 

ως “Όχημα”. 

Πίνακας 7-5. Η Can-be σχέση του P&C μοντέλου 

Parent Entity Name Parent to Child Phrase Relationship Cardinality Child Entity Name 

Insurable Object 

can be a Zero-to-One 

Vehicle 

Vehicle 

Automobile 

Van 

Trailer 

Truck 

Boat 

Bus 

RecreationVehicle 

Watercraft 

Motorcycle 

ConstructionVehicle 

Όλοι οι άλλοι τύποι σχέσεων αντιπροσωπεύονται ως ιδιότητες αντικειμένου στην 

προτεινόμενη οντολογία. Ο Πίνακας 7-4 συγκεντρώνει όλους τους περιορισμούς που πρέπει 

να ακολουθηθούν για την αποτελεσματική μετατροπή αυτών των σχέσεων. Κάθε τύπος 

οντότητας θα έχει ένα ή περισσότερα γνωρίσματα δεδομένων. Κάθε ιδιότητα του μοντέλου 

P&C έχει αντιστοιχηθεί σε μια ιδιότητα τύπου δεδομένων στην οντολογία, σύμφωνα με τους 

περιορισμούς του Πίνακα 7-4. 

Η Εικόνα 7.4 αποτυπώνει ένα μέρος της προτεινόμενης οντολογίας, όπως τις κλάσεις 

InsurableObject, Claim, Agreement, Person καθώς και κάποιες άλλες σημαντικές οντότητες 

του μοντέλου, την ιεραρχία των κλάσεων και τις σχέσεις που μπορούν να συσχετίζουν 

στιγμιότυπα μιας κλάσης με αυτά μιας άλλης. 
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Εικόνα 7.4.  Η P&C οντολογία 

7.5. ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

7.5.1. Στρατηγική διαχείρισης δεδομένων 
Στο πλαίσιο των πειραμάτων μας, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι όγκοι δεδομένων, τα 

οποία προέρχονταν από αρχεία δεδομένων μιας γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας 

αυτοκινήτων. Τα δεδομένα έχουν εξαχθεί από τις βάσεις δεδομένων της εταιρείας και ήταν 

SQL dumps σε μορφή CSV. Το καθένα dump αρχείο αντιστοιχούσε σε ένα ξεχωριστό 

σχεσιακό πίνακα. Κάθε ένας από τους 5 πίνακες περιελάμβανε περίπου 0.5Μ πλειάδες 

(tuples). Οι πλειάδες περιείχαν μεταξύ 16-56 στήλες, περίπου 31 στήλες κατά μέσο όρο. 

Εφαρμόζοντας μια απλουστευμένη αντιστοίχιση όπου μια μονή στήλη κάθε πλειάδας 

μπορεί να σχηματίσει μία ξεχωριστή RDF τριπλέτα, προκύπτει ένας RDF γράφος με 

περίπου 77Μ τριπλέτες. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις βασικές μετρικές για το σύνολο 

δεδομένων της πειραματικής αξιολόγησης του προτεινόμενου συστήματος. 

Πίνακας 7-6. Μετρικές για το σύνολο των ασφαλιστικών δεδομένων 

Σχεσιακό Σχήμα 

Πίνακες 5 

Στήλες ανά πίνακα 31 (κατά μέσο όρο) 

Πλειάδες 0.5M ανά πίνακα 

Ontology  

Κλάσεις 95 

Ιδιότητες Αντικειμένου 26 

Ιδιότητες Τύπου Δεδομένων  17 

Τριπλέτες 

Απλή Αντιστοίχιση 77.000.000 

Πραγματικός Αριθμός 33.673.002 
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Το σύστημα Ontop [Calvanese et al., 2017] αξιοποιήθηκε στα πειράματά μας για τη 

διευκόλυνση της  πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και την εκτέλεση “έξυπνων” ερωτημάτων 

σε αυτά. Η επιλογή αυτή έγινε έπειτα από αξιολόγηση των υπαρχόντων OBDA συστημάτων. 

Το Ontop διαθέτει χαρακτηριστικά όπως ευκολία χρήσης, εύληπτη υποστήριξη 

αντιστοίχισης και δυνατότητες υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, το Ontop υποστηρίζει τεχνικές 

συμπερασμού στο επίπεδο OWL 2-QL, το οποίο είναι ένα ελαφρύ προφίλ συλλογιστικής, 

αλλά αρκετά εκφραστικό για να υποστηρίζει συμπεράσματα σε πολύ μεγάλους όγκους 

δεδομένων [Lanti et al., 2015]. 

Σε συστήματα όπως το Οntop, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία, μια οντολογία που 

μοντελοποιεί τον τομέα εφαρμογής χρησιμοποιώντας ένα κοινό λεξιλόγιο και οι 

αντιστοιχίσεις οι οποίες συνδέουν τους οντολογικούς όρους με τα σχήματα των υποκείμενων 

πηγών δεδομένων. Επομένως, ο συνδυασμός της οντολογίας και των αντιστοιχίσεων 

δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι τελικοί χρήστες μπορούν να διατυπώνουν ερωτήματα 

χωρίς να κατανοούν βαθύτερα τις πηγές δεδομένων, τη σχέση μεταξύ τους ή την 

κωδικοποίηση των δεδομένων. 

Το αποτέλεσμα των αντιστοιχίσεων σε συνδυασμό με την οντολογία μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα RDF View, το οποίο μπορεί να “υλοποιηθεί” ή όχι. Στην περίπτωση υλοποίησης 

(materialization) τα δεδομένα μετατρέπονται σε τριπλέτες και στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται απευθείας από ένα RDF triplestore χωρίς να απαιτείται πρόσθετη 

αλληλεπίδραση με τις αρχικές πηγές δεδομένων. Στη δεύτερη περίπτωση, το RDF View 

ονομάζεται εικονικός γράφος (virtual graph) και μπορεί να αναζητηθεί κατά το χρόνο 

εκτέλεσης ερωτήματος, επιτρέποντας έτσι μία on-the-fly πρόσβαση στα δεδομένα και 

εξαγωγή συμπερασμών. Ταυτόχρονα, αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά την 

επιβάρυνση της αναπαραγωγής των δεδομένων. 

Πίνακας 7-7. Μέρος των αντιστοιχίσεων για το OBDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αξιοποιείται η P&C οντολογία που περιγράφηκε 

ενδελεχώς στην προηγούμενη ενότητα. Για τη σύνταξη των αντιστοιχίσεων χρησιμοποιήθηκε 

το εργαλείο αντιστοίχισης που βρίσκεται ενσωματωμένο στην έκδοση Ontop Protégé ως 

plugin. Μερικές από τις αντιστοιχίσεις που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες μας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7-7. 

7.5.2. Υποδομή συστήματος 
Μετά τον ορισμό της οντολογίας και το σχεδιασμό των αντιστοιχίσεων, το επόμενο βήμα 

είναι να προσδιορίσουμε τον τρόπο κατανάλωσης των πρωτογενών δεδομένων. Το Ontop 

Α/Α Source (SQL Query)  Target (Triples Template) 

1 SELECT plate, contract FROM InsuredItemVehicle  
:{plate} a :Vehicle ; :hasInsurance :{contract} . 
:{contract} a :Policy . 

2 
SELECT customerCode as c, iv.plate  FROM 
InsuredItemCustomer as ic, InsuredItemVehicle as iv 

WHERE ic.contract = iv.contract; 

:{c} a :Person ; :isOwnerOf :{plate}. 

3 
SELECT policyNumer as pol, ClaimNumber as r, 
totalPayAmount as amnt, iv.contract, plate FROM 

Claims, InsuredItemVehicle as iv where pol = iv.contract ; 

:Amount_{pol}_{r} :hasAmount 
{amnt}^^xsd:decimal . :Claim_{pol}_{r} a :Claim 
; :settlementResultsIn :Amount_{pol}_{r} . 

:{plate} :involvedIn :Claim_{pol}_{r} 
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μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να έχει πρόσβαση σε σχεσιακά δεδομένα ή σε άλλες πηγές, μέσω 

της πλατφόρμας εικονικών δεδομένων Teiid. Για τους σκοπούς μας, μεταφορτώσαμε τα 

dumps σε μία βάση δεδομένων H2/MySQL μέσω ενός προγράμματος οδήγησης JDBC. Να 

σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις, είναι επίσης δυνατό να 

συμπεριληφθούν με παρόμοιο τρόπο ροές δεδομένων και από άλλες πηγές, όπως 

ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων, ασφάλειες, αισθητήρες οχημάτων και άλλα πιθανώς μη 

δομημένα δεδομένα. 

Έχοντας δημιουργήσει τη σύνδεση με τα δεδομένα, ερωτήματα μπορούν στη συνέχεια 

να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα SPARQL. Για το σκοπό αυτό, το Ontop διαθέτει 

μια διεπαφή SPARQL μέσω του Protégé plugin. Για την αξιολόγηση ερωτήματος, το 

σύστημα αναλύει το ερώτημα και επικοινωνεί με την εσωτερική μονάδα συλλογισμού, η 

οποία έχει ήδη φορτώσει την οντολογία, για να συναγάγει τυχόν υπονοούμενες 

σημασιολογικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, το αρχικό ερώτημα μετασχηματίζεται 

εσωτερικά σε ένα ή περισσότερα SQL ερωτήματα που απευθύνονται στις αρχικές πηγές 

δεδομένων, εξετάζοντας τις ήδη καθορισμένες αντιστοιχίσεις και τα αποτελέσματα της 

συλλογιστικής  διαδικασίας. 

Ως αποτέλεσμα, η απάντηση ερωτήσεων και η συλλογιστική λαμβάνουν χώρα επί τόπου, 

χωρίς να χρειάζεται να αναπαράγονται πρώτα τα δεδομένα σε οντολογικά δεδομένα ή να 

υλοποιείται ο γράφος που προκύπτει από τις αντιστοιχίσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι 

ενημερώσεις σε απευθείας σύνδεση στα δεδομένα αντανακλώνται άμεσα στις απαντήσεις 

που έλαβαν τα ερωτήματα SPARQL, καθώς όλες οι αξιολογήσεις προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του ερωτήματος. Το Ontop μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τυπικό 

τελικό σημείο SPARQL HTTP, επεκτείνοντας το Sesame Workbench, μια διαδικτυακή 

εφαρμογή για τη διαχείριση αποθετηρίων RDF [Broekstra et al., 2002]. Η ροή δεδομένων 

και η διαδικασία αξιολόγησης ερωτημάτων απεικονίζονται στην Εικόνα 7.5. 

Αυτή η “περιστασιακή” πρόσβαση στις τριπλέτες (δηλαδή, υλοποίηση μόνο 

των τμημάτων του γράφου που θεωρούνται συναφή με το συγκεκριμένο ερώτημα) 

μπορεί να συγκριθεί με την πλήρη υλοποίηση του γραφήματος. Στην τελευταία περίπτωση, 

όλα τα δεδομένα αντιστοιχίζονται στην οντολογία εκ των προτέρων και το σύνολο των 

τριπλετών είναι άμεσα διαθέσιμο, π.χ. μέσα σε ένα triplestore. Παρακάτω διατυπώνονται 

τρείς βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων: 

 Απόδοση: Θεωρητικά, η ικανότητα της διάσπασης ενός SPARQL ερωτήματος σε ένα 

σύνολο SQL ερωτημάτων υποδηλώνει έναν αλγόριθμο συλλογισμού με υπολογιστική 

πολυπλοκότητα παρόμοια με εκείνη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Οι OWL 

μηχανισμοί συμπερασμού είναι γνωστοί για τα υψηλά όρια πολυπλοκότητας [Motik 

et al., 2012]. Ωστόσο, οι πιο σύγχρονοι μηχανισμοί αυτού του είδους εφαρμόζουν 

μια σειρά βελτιστοποιήσεων και παρουσιάζουν μια πιο ελαστική pay-as-you-go 

συμπεριφορά, ή βασίζονται σε αλγόριθμους κανόνων που μπορούν να κλιμακωθούν.  

 Επίπεδο εκφραστικότητας  συμπερασμών: Ο εσωτερικός μηχανισμός συλλογιστικής 

του Ontop περιορίζεται στο υποσύνολο OWL 2 QL, το οποίο, για παράδειγμα, δεν 

επιτρέπει την τάξη disjointness, τη μεταβατικότητα σε ιδιότητες, ή τη ταξινόμηση 

βάσει περιορισμών ιδιοτήτων. Λόγω ακριβώς αυτού του περιορισμού, τα ερωτήματα  

μπορούν να ξαναγραφούν σε SQL ερωτήματα χωρίς απώλειες. Από την άλλη πλευρά, 
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η πρόσβαση στο πλήρες γράφο διευκολύνει τη χρήση πιο εκφραστικών μηχανισμών 

συμπερασμού, εκτελώντας έτσι μία πιο εύστοχη και εμπεριστατωμένη (knowledge-

intensive) ανάλυση. 

 Υποστήριξη δεδομένων πραγματικού χρόνου (streaming): Το SPARQL 1.1 διαθέτει 

πλέον υποστήριξη για ενημερώσεις στους γράφους και αυτό εφαρμόζεται στα 

περισσότερα triplestores. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η ενημέρωση της βάσης 

γνώσης με δεδομένα που φθάνουν στο σύστημα με οποιοδήποτε ρυθμό. Στην 

περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που αποθηκεύονταν σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων 

πρέπει να μεταδίδονται απευθείας στο triplestore. 

 

 

Εικόνα 7.5.  Ροή δεδομένων και αξιολόγηση ερωτημάτων 

7.5.3. Σημασιολογική Ανάλυση 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε ένα δείγμα από τέσσερα SPARQL ερωτήματα τα 

οποία εκτελέστηκαν στα ασφαλιστικά δεδομένα. Τα περισσότερα από αυτά αποδίδουν 

αποτελέσματα λόγω κάποιας μορφής συλλογιστικής. Στην πραγματικότητα, 

αντιπροσωπεύουν “κατηγορίες ερωτημάτων”, και κάθε ένα από αυτά “εκμεταλλεύεται” ένα 

μοναδικό χαρακτηριστικό της οντολογίας εκφρασμένης σε OWL 2 QL προφίλ, όπως η 

κληρονομιά, η ιεραρχία, η αντίστροφη ιδιότητα, και ο υπαρξιακός περιορισμός. 

Στο ερώτημα Q1, αν και δεν έχουμε σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο κανόνα αντιστοίχισης 

που να ορίζει τα στιγμιότυπα της κλάσης InsurableObject, τα στιγμιότυπα της κλάσης 
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Vehicle ταξινομούνται αυτόματα ως τέτοια, αφού η κλάση Vehicle ορίζεται ως μια υποκλάση 

της InsurableObject στην οντολογία.  

   SELECT ?x WHERE {  ?x  a  :InsurableObject.  }                        (Q1)                           

Το ερώτημα Q2 ανακτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για όλα τα οχήματα που ανήκουν 

σε ένα συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος (Party). Σημειώστε ότι μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα isInsuranceOf στο ερώτημα, αντί για την ιδιότητα 

hasInsurance όπως καθορίζεται στην αντιστοίχιση #1 στον Πίνακα 7-7, δεδομένου ότι 

έχουν δηλωθεί ως αντίστροφες ιδιότητες στην οντολογία. 

   SELECT ?y ?z  WHERE { 

          :367788 :isOwnerOf  ?y. 

          ?z  :isInsuranceOf  ?y}                                        (Q2)                           

Με την αντιστοίχιση #3 του Πίνακα 7-7, συνδέουμε ένα Όχημα με μία Αξίωση και την 

Αξίωση με τον συνεπαγόμενο διακανονισμό, Ποσό Αξίωσης. Το ερώτημα Q3 ανακαλύπτει τα 

Οχήματα που έχουν εμπλακεί σε Αξιώσεις και για τα οποία έχει ήδη γίνει διακανονισμός 

μέσω της σχέσης settlementResultsIn. Αυτό είναι δυνατό με τη χρήση της βοηθητικής 

κλάσης AlreadySettled, που ορίζεται ως υπερκλάση ενός υπαρξιακού περιορισμού στην 

ιδιότητα settlementResultsIn. 

   SELECT ?v ?y  WHERE { 

          ?v  :involvedIn  ?y. 

          ?y  a  :AlreadySettled.  }                                     (Q3)                           

Το τέταρτο ερώτημα εμφανίζει το ποσό που επιστρέφεται από την εταιρεία στους πελάτες 

της έναντι όλων των αξιώσεων που έχουν διακανονιστεί, δηλαδή ανακαλύπτει τους πιο  

“ακριβούς” πελάτες. 

  SELECT DISTINCT ?x  z(SUM(?z) AS ?total) 

    WHERE {  ?x  :isOwnerOf  ?k.  ?k  :involvedIn  ?s. 

            ?s  :settlementResultsIn  ?y.  ?y  :hasAmmount  ?z.} 

    GROUP BY  ?x ORDER  BY  DESC  (?total)                               (Q4)                           

Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν σε ένα συμβατικό, μεσαίας ισχύος υλικό. 

Συγκεκριμένα, ένας φορητός υπολογιστής με CPU 4 πυρήνων χρησιμοποιήθηκε. Επίσης,  

εκχωρήθηκε στη Java 4 GB για μνήμη σωρού. Για την εισαγωγή των δεδομένων στο 

triplestore Fuseki, χρησιμοποιήσαμε την εντολή υλοποίησης-materialize του Ontop που 

τρέχει τις αντιστοιχίσεις και παράγει όλες τις πιθανές τριπλέτες. Πριν από τον πραγματικό 

υπολογισμό της απόδοσης και για τις δύο προσεγγίσεις (Πίνακας 7-8), εφαρμόσαμε 

τυποποιημένες τεχνικές συγκριτικής αξιολόγησης, όπως εκκαθάριση της κρυφής μνήμης 

και εκτέλεση ερωτήσεων “προθέρμανσης” (warm-up) [Bail et al., 2012].  

Όπως αναμενόταν, η αξιολόγηση ερωτήματος χωρίς να επιτρέπεται η συλλογιστική στο 

triplestore είναι σημαντικά ταχύτερη, αλλά δεν ανακαλύπτει γεγονότα που υπονοούνται. 

Παρατηρούμε ότι το triplestore υπερέχει του συστήματος OBDA με ένα παράγοντα σχεδόν 
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δύο. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί το ερώτημα Q2, το οποίο περιλαμβάνει μόνο ένα 

στιγμιότυπο στο πρότυπο γράφου. Επομένως, η εκτέλεση του ερωτήματος είναι πολύ 

ταχύτερη λόγω της υλοποίησης συμπερασμού εκ των προτέρων από τον αντίστοιχο 

μηχανισμό (reasoner). Όσον αφορά τον εικονικό γράφο, όλα τα ερωτήματα εμπίπτουν 

περίπου στην ίδια τάξη μεγέθους, αφού μία ζωντανή μετάφραση σε SQL πραγματοποιείται. 

Το τρίτο ερώτημα περιλαμβάνει συμπερασμό, ο οποίος δεν υποστηρίζεται από τον τρόπο 

συνεπαγωγής πρόσθετης γνώσης που υλοποιείται στο triplestore. Στην πραγματικότητα, το 

Fuseki χρησιμοποιεί ένα αυξητικό σύνολο μηχανισμών συλλογισμού βασισμένους σε 

κανόνες, από την πλήρη υποστήριξη του RDFS έως την OWL, εκτός από ορισμένες 

κατασκευές [Apache Jena]. Έτσι, η εκφραστικότητα τους είναι πολύ κοντά, αν όχι ευρύτερη 

από εκείνη του OWL 2 QL, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη τομή του RDFS και της OWL 2 

DL. Από τους τρεις διαθέσιμους μηχανισμούς συλλογισμού της OWL, μόνο ο μικρότερος 

“OWLMicro” θα μπορούσε πρακτικά να τρέξει τα ερωτήματα χωρίς να φτάσει το ανώτατο 

όριο της διαθέσιμης μνήμης (8 GB). Ωστόσο, μπορούμε να ξαναγράψουμε αυτό το ερώτημα 

ως εξής:  

   SELECT ?v ?y  WHERE { 

          ?v  :involvedIn  ?y. 

          ?y  :settlementResultsIn ?z.  }                                (Q5)                           

Η επαναδιατύπωση του ερωτήματος αποδίδει τα ίδια αποτελέσματα και δείχνει ότι, σε 

περιπτώσεις όπως αυτές, η υπαρξιακή ποσοτικοποίηση θα μπορούσε να περιοριστεί σε 

συντακτική υποκατάσταση [Corona et al., 2009].  

Το ερώτημα Q4 χρησιμοποιεί τις νέες λειτουργίες συσσωμάτωσης τύπου SQL της 

SPARQL 1.1 και δεν μπορεί να τρέξει με το Ontop. Ωστόσο, το Fuseki, αλλά και τα 

περισσότερα σύγχρονα triplestores, μπορεί να χειριστεί τέτοια ερωτήματα με επιτυχία. 

Πίνακας 7-8. Αποτελέσματα αξιολόγησης των ερωτημάτων – Χρόνος εκτέλεσης (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Q1 Q2 Q3 (Q5) Q4 

 Time  #results Time #results Time #results Time #results 

Virtual graph 7.1 543398 9.3 72 6.0 85183 - - 

Triple store 3.9 543398 0.1 72 3.5 85183 22.3 89855 

No reasoning 0.01 0 0.01 0 1.2 85183 6.4 89855 
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Κεφάλαιο 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  

8.1. ΣΥΝΟΨΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι δύο κυρίαρχες εκφάνσεις του Ιστού, το Web 2.0 και ο Σημασιολογικός Ιστός, καθώς 

και το πεδίο των Μεγάλων Δεδομένων εξελίσσονται σχεδόν παράλληλα και για πολλούς 

θεωρούνται ανταγωνιστικές ή “μη-συμβατές” τεχνολογικές τάσεις. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή, μελετήσαμε την προοπτική συνέργειας των παραπάνω τάσεων και 

δείξαμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά και μάλιστα απολύτως συμπληρωματικά. 

Αν και οι προκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι αρκετές,  τα οφέλη από τον 

συνδυασμό τους είναι πολλά παραπάνω, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας 

μας. Συνοπτικά, η παρούσα διατριβή εξετάζει το παραπάνω ζήτημα στους ακόλουθους 

βασικούς άξονες: 

[1] Ενσωμάτωση σημασιολογικών τεχνολογιών σε Web 2.0 εφαρμογών 

[2] Επέκταση Web CMSs για την ανάπτυξη σημασιολογικών εφαρμογών 

[3] Διάθεση σημασιολογικών εφαρμογών ως υπηρεσίες Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 

[4] Αξιοποίηση σημασιολογικών τεχνολογιών στα Μεγάλα Δεδομένα 

Οι λεπτομέρειες της προσέγγισης που ακολουθήσαμε για τη διερεύνηση των παραπάνω 

θεματικών περιοχών έχουν αποτυπωθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι ακόλουθες υπο-

ενότητες περικλείουν τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε κατά την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής. 

8.1.1. Ενσωμάτωση σημασιολογικών τεχνολογιών σε Web 2.0 εφαρμογές 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διατριβής, αποδείξαμε πως οι τεχνολογίες του 

Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να βελτιώσουν τις Web 2.0 εφαρμογές, και ειδικά τα 

mashups, συνεισφέροντας έτσι στην θεώρηση ότι οι δύο τάσεις αποτελούν συμπληρωματικά 

οράματα για το μέλλον του Ιστού.  

Στα πρώτα βήματα της έρευνας μας διεξήχθη συστηματική επισκόπηση της έννοιας των 

σημασιολογικών mashups, του τεχνολογικού υπόβαθρου στο οποίο βασίζονται, και των 

διάφορων προσεγγίσεων ανάπτυξης τους. Η μελέτη αναδεικνύει το μεγάλο πλεονέκτημα των 

σημασιολογικών mashups που έγκειται στην ικανότητα συλλογής διαφορετικών και 

ετερογενών δεδομένων με πλούσιες, σημασιολογικές επισημειώσεις και τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης ενοποίησης των δεδομένων. Το Κεφάλαιο 3 συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής που συμβάλλουν στην αξιολόγηση συνολικά αυτού του αναδυόμενου είδους 

εφαρμογών.  

Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της έρευνας μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα 

σημασιολογικό mashup εξατομικευμένης αναζήτησης, το Books@HPClab (βλ. Κεφάλαιο 

4). Κάθε χρήστης δημιουργεί το προφίλ του, καθορίζοντας έτσι τις προτιμήσεις του. Η 

λειτουργικότητα της εφαρμογής περιορίζεται στην αναζήτηση βιβλίων και την ανάκτηση 
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αποτελεσμάτων, σύμφωνων με τις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών. Τα μεταδεδομένα 

των βιβλίων ανακτώνται και συνδυάζονται μεταξύ τους από διαφορετικές πηγές δεδομένων 

όπως το Amazon και το Half eBay μέσω χρήσης των αντίστοιχων Web APIs τους. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του προτεινόμενου mashup ήταν αρκετά και αποτέλεσαν 

πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή σημασιολογικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήσαμε την έννοια της οντολογίας ως φορμαλισμό αναπαράστασης τόσο των 

πηγών δεδομένων όσο και των προφίλ των χρηστών. Επιπλέον, οι διεργασίες εξατομίκευσης 

σχεδιάστηκαν ώστε να επιτελούνται αποκλειστικά από την συλλογιστική δύναμη των 

κανόνων. Έτσι, όλα τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του Σημασιολογικού Ιστού συνδυάζονται 

σε μια ενοποιημένη προσέγγιση. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλο έξυπνο mashup 

που να βασίζει την μοντελοποίηση των χρηστών και την ικανότητα προσαρμογής 

αποκλειστικά στη στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού. 

Γενικά, οι πιο “ελαφριές/lightweight” γλώσσες οντολογιών, όπως το RDF, είναι συχνά 

πιο εύκολα διαχειρίσιμες, τόσο για τις μηχανές όσο και για τους ανθρώπους, συγκρινόμενες 

με πιο περίπλοκους φορμαλισμούς όπως η OWL. Το γεγονός ότι ακόμη και δεδομένα απλά 

αναγνώσιμα από μηχανές μπορούν να αποφέρουν οφέλη, μπορεί να οδηγήσει στη 

πεποίθηση ότι ο Σημασιολογικός Ιστός δεν χρειάζεται περισσότερη εκφραστικότητα από ότι 

προσφέρει το RDF. Όσον αφορά τη σχεδιαστική διάσταση της υποκείμενης οντολογίας της 

προτεινόμενης εφαρμογής (βλ. τις ενότητες 4.2.2.1 και 5.5.1), επιλέξαμε τη γλώσσα OWL 

για το υψηλό επίπεδο εκφραστικότητας που παρέχει και τη δυνατότητα προσθήκης 

κανόνων. Η επιλογή μας αυτή δε μας διέψευσε, αποδείξαμε ότι o υψηλός βαθμός 

προστιθέμενης γνώσης αξίζει αυτή την προσπάθεια και μάλιστα σε σχετικά χαμηλό κόστος, 

ειδικά ως προς το χρόνο (βλ. τις ενότητες 4.4.2 και 5.5.3.2). 

Η χρήση των κανόνων επιτυγχάνει ένα σημαντικό επίπεδο εξατομίκευσης με τρόπο πιο 

κατανοητό και διαφανή για τους χρήστες. Η δύναμη των οντολογιών σε τέτοια 

εξατομικευμένα mashups βρίσκεται στη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση 

των πληροφοριών, καθώς και σε ένα άριστο και εκφραστικό λογικό πλαίσιο για την εκτέλεση 

λεπτομερών προσαρμογών. Στο πλαίσιο της διατριβής μας, η αποδοτικότητα των 

σημασιολογικών κανόνων ως προς την εξατομίκευση στοιχειοθετείται από το προτεινόμενο 

πλαίσιο αξιολόγησης του σημασιολογικού mashup που παρουσιάζεται στην ενότητα 4.4 

και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων πειραμάτων που εκτελέστηκαν. Συνοπτικά, επιτύχαμε 

συγκρίσιμες τιμές με παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, όπως Google και Bing, για τις 

μετρικές απόδοσης (AvgRank). 

Οι τεχνικές συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό είναι συνήθως υπολογιστικά 

“ακριβές”, και χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα. Εν γένει, τα παραπάνω 

γνωρίσματα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα και ως εκ τούτου, αποτελούν συνήθως 

αποτρεπτικό παράγοντα και ακατάλληλα για την ανάπτυξη αποδοτικών ή κλιμακούμενων 

εφαρμογών ιστού. Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετώντας μία αρχιτεκτονική 3-επιπέδων, 

υλοποιήσαμε διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το φορμαλισμό αναπαράστασης της 

γνώσης, τις τεχνικές συλλογιστικής καθώς και τη διαχείριση/αποθήκευση των οντολογικών 

δεδομένων καταλήγοντας σε δύο διακριτές εκδοχές. Τα αποτελέσματα και των δύο 

προσεγγίσεων (βλ. ενότητα 4.4) αποδεικνύουν την εφικτότητα του εγχειρήματος των 

κλιμακούμενων σημασιολογικών εφαρμογών. Η συγκριτική ανάλυση, που 
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πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στις δύο, υπογραμμίζει εμφατικά την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα των triplestores. 

8.1.2. Επέκταση Web CMSs για την ανάπτυξη σημασιολογικών εφαρμογών  
Κατά τη φάση ανάπτυξης σημασιολογικών εφαρμογών, συνήθως η προσοχή 

επικεντρώνεται σε ζητήματα που άπτονται καθαρά του Σημασιολογικού Ιστού, όπως η 

ανάπτυξη της οντολογίας, η διαχείριση των οντολογικών δεδομένων, η επιλογή του πιο 

αποδοτικού μηχανισμού συλλογισμού κτλ και δεν επενδύεται χρόνος στις πτυχές του Web 

Engineering. Τα Web CMS χαίρουν ευρείας αποδοχής από την κοινότητα των 

προγραμματιστών, επειδή προσφέρουν μια σύγχρονη, πλήρη και προσαρμοσμένη 

υποδομή για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξαιρώντας τις τεχνικές λεπτομέρειες 

και δυσκολίες. Καθώς αυτά τα συστήματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του Web 2.0, 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την ανάπτυξη εφαρμογών Σημασιολογικού 

Ιστού.  

Η ενσωμάτωση σημασιολογικών εφαρμογών σε ένα συμβατικό Web CMS δεν είναι πάντα 

απλή. Προκειμένου να επιτύχουμε μια απρόσκοπτη ευθυγράμμιση, μία σειρά τεχνικών 

“προκλήσεων” θα πρέπει πρώτα να επιλυθούν. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράψαμε με ακρίβεια 

πως επιτύχαμε την εν λόγω ενσωμάτωση στην περίπτωση του προτεινόμενου 

σημασιολογικού mashup, Books@HPCLab, αξιοποιώντας την υποδομή του Drupal CMS. 

Κατά κύριο λόγο, η έλλειψη σημασιολογίας στα περισσότερα Web CMSs απαιτεί τον σαφή 

χειρισμό των σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων, που συνήθως είναι μία επίπονη 

διαδικασία. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ειδικά όταν πρέπει η ισχυρή σχεσιακή 

υποδομή των CMSs να ληφθεί υπόψη. Επιπλέον, η ενσωμάτωση ενός μηχανισμού 

συλλογισμού θα πρέπει να σχεδιάζεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορεί να υπάρξουν 

σημαντικοί συμβιβασμοί.  

Παρόλα αυτά, με το συνδυασμό των καλύτερων χαρακτηριστικών των δύο κόσμων, ο 

προγραμματιστής μπορεί πραγματικά να ασχοληθεί με τα εσωτερικά της υλοποίησης του 

Σημασιολογικού Ιστού και να αναθέσει τη διαχείριση και τη διανομή περιεχομένου σε 

δοκιμασμένα υπάρχοντα πλαίσια, αντί να σπαταλάει χρόνο και προσπάθεια. Αποδεικνύεται 

ότι επενδύοντας σε αυτήν την ολοκλήρωση, ακόμη και οι σημασιολογικές πτυχές μπορούν 

να ωφεληθούν π.χ. από την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ή τους κατανεμημένους 

μηχανισμούς συλλογισμού, κάνοντας έτσι την ανάγκη αρετή. Συμπερασματικά, το Drupal  

μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνον ως ένα CMS, αλλά και ως ένα πλαίσιο διαχείρισης 

περιεχομένου ικανοποιώντας τις σχεδιαστικές ανάγκες για την ανάπτυξη οποιουδήποτε 

τύπου διαδικτυακών εφαρμογών. 

8.1.3. Διάθεση σημασιολογικών εφαρμογών ως υπηρεσίες Διασυνδεδεμένων 

Δεδομένων 
Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα για πολλούς θεωρούνται το μέσο επίτευξης του οράματος 

του Σημασιολογικού Ιστού και συνεπώς του Ιστού Δεδομένων. Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 

αφορούν τη χρήση του Ιστού για τη σύνδεση σχετικών δεδομένων που δεν είχαν 

προηγουμένως συνδεθεί ή τη χρήση του Ιστού για τη μείωση των εμποδίων στη σύνδεση των 

δεδομένων που σχετίζονται αυτή τη στιγμή με άλλες μεθόδους. Συνοπτικά, αυτού του είδους 
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τα δεδομένα, από τεχνικής άποψης, είναι δεδομένα με σαφώς καθορισμένο νόημα, τα οποία 

δημοσιεύονται στον Ιστό σε μία μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (δεδομένα σε RDF), και 

συνδέονται με άλλα εξωτερικά σύνολα δεδομένων. Η διαθεσιμότητα αλληλοσυνδεόμενων 

συνόλων δεδομένων ενθαρρύνει τους προγραμματιστές να επαναχρησιμοποιούν 

περιεχόμενο στο Web και τους ανακουφίζει από την ανάγκη να ανακαλύψουν διάφορες 

πηγές δεδομένων. Το LOD νέφος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια 

προσφέροντας διάφορα σύνολα δεδομένων στον Ιστό τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο 

τομέων, από τις επιστήμες ζωής έως τα κυβερνητικά δεδομένα.  

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εφαρμογής, τα συλλεχθέντα δεδομένα και ο 

σημασιολογικός τρόπος αναπαράστασής τους ευνόησαν το επόμενο βήμα προς την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής με τον Ιστό Δεδομένων, όπως περιγράφεται ολοκληρωμένα στο 

Κεφάλαιο 6. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, τα 

δεδομένα της εφαρμογής διασυνδέθηκαν με άλλους διαθέσιμους πόρους του ιστού, και 

καταστάθηκαν ικανά να συμβάλλουν στο LOD νέφος. Με αυτό το τρόπο, τα δεδομένα της 

εφαρμογής γίνονται επαναχρησιμοποιήσιμα και η εμπλουτισμένη πληροφορία μπορεί να 

καταναλωθεί από άλλες εφαρμογές. Η προσέγγιση δημοσίευσης των δεδομένων της 

εφαρμογής και η ισχυρή υποδομή του CMS οδήγησαν στην διάθεση της εφαρμογής και ως 

μία RESTful διαδικτυακή υπηρεσία. Η βασική λειτουργικότητα αναζήτησης  

μεταδεδομένων για βιβλία από διαφορετικές πηγές μπορεί να γίνει πλέον και 

προγραμματιστικά.  

Πέρα από τα σχεδιαστικά ζητήματα της εφαρμογής Books@HPCLab, αποδείχθηκε πώς 

τα εμπορικά μεταδεδομένα μπορούν να εμπλουτιστούν με βιβλιογραφικές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τις αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Προκειμένου να αυξηθεί η 

διαλειτουργικότητα των πληροφοριών που συλλέγονται από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία 

με τους πόρους των ψηφιακών βιβλιοθηκών, εξετάστηκε η συμβατότητα της οντολογίας 

BookShop με τις προδιαγραφές των βιβλιογραφικών προτύπων FRBR και BIBFRAME. Αυτή 

η σύνδεση παρέχει νέες προοπτικές και στις δύο πλευρές, αυξάνοντας την ισχύ της 

πληροφορίας που προσφέρεται από την εφαρμογή μας και την προσθήκη της δυνατότητας 

μιας εξατομικευμένης μηχανής αναζήτησης σε υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

8.1.4. Αξιοποίηση σημασιολογικών τεχνολογιών στα Μεγάλα Δεδομένα 
Σήμερα, το οικοσύστημα δεδομένων μιας τυπικής ασφαλιστικής επιχείρησης 

επεκτείνεται σημαντικά, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο εσωτερικές βάσεις δεδομένων αλλά 

και εξωτερικές πηγές δεδομένων όπως τα κοινωνικά μέσα, τα smartphones, τους 

αισθητήρες και άλλες βιομηχανικές συσκευές. Σε αυτό το σωρό δεδομένων, μπορούν να 

προστεθούν τα στοιχεία του δημόσιου τομέα που είναι πρόσφατα διαθέσιμα με τη μορφή 

“Ανοικτών Δεδομένων”. Παρόλο που ο πολλαπλασιασμός και η ποικιλία των δεδομένων 

μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά τον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας πρόσθετες εισροές 

για την μείωση της απάτης και τη διαχείριση κινδύνων, το εμπόδιο της συλλογής δεδομένων 

από διαφορετικά σημεία πρόσβασης σε διαφορετικές μορφές παραμένει, καθώς και οι 

σημασιολογικές αναλύσεις [Llull, 2016]. 

Στο Κεφάλαιο 7, δείξαμε τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της υιοθέτησης μιας 

σημασιολογικής προσέγγισης για το χειρισμό Μεγάλων Δεδομένων στον ασφαλιστικό τομέα. 
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Εξ’ όσων γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια έκφρασης του μοντέλου δεδομένων 

για την ασφάλιση ατυχημάτων και ιδιοκτησίας (Property and Casualty – P&C) της OMG 

με τη μορφή οντολογίας σε OWL 2, έτσι ώστε συμπεράσματα βασισμένα σε τεχνικές 

συλλογιστικής να μπορούν να ενεργοποιηθούν. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία της 

υιοθέτησης (ακόμη και μέρους) του μοντέλου στον ασφαλιστικό τομέα είναι επωφελής, 

καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση τυπικών διαδικασιών 

κληρονομιών, όπως η ανίχνευση απάτης. Αντί της χειρωνακτικής ανάλυσης, μια οντολογία 

OWL 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει πιθανές περιπτώσεις που χρειάζονται 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Εκτός του σχεδιασμού του οντολογικού μοντέλου P&C, εκμεταλλευτήκαμε τις 

δυνατότητες των συστημάτων OBDA ώστε να τεκμηριώσουμε τη συμβολή των 

σημασιολογικών τεχνολογιών στη βιομηχανία της ασφάλισης. Έχοντας στη διάθεσή μας ένα 

τεράστιο σύνολο δεδομένων από μια υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία, δημιουργήσαμε μια 

υποδομή για την εξαγωγή συμπερασμών με αποτελεσματικό τρόπο. Το βασικό στοιχείο 

είναι η προτεινόμενη οντολογία P&C και ένα σύνολο λογικών αξιωμάτων και αντιστοιχίσεων 

που συσχετίζουν τα ασφαλιστικά/σχεσιακά δεδομένα με την οντολογία. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν αποδεικνύουν ότι η προτεινόμενη οντολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένα ενδιάμεσο επίπεδο για την πρόσβαση σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων παλαιού τύπου 

(legacy), για την απλοποίηση της σύνταξης και εκτέλεσης ερωτημάτων καθώς και για την 

υποστήριξη ερωτημάτων βάσει συλλογιστικής που δεν είναι απλά ή ακόμη και εφικτά σε 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

8.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, πέρα από την ερευνητική της συνεισφορά και τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, παράλληλα δημιουργεί και τις βάσεις για περαιτέρω 

έρευνα, σε διάφορες κατευθύνσεις: 

 Όσον αφορά την ενσωμάτωση σημασιολογικών εφαρμογών σε συμβατικά Web 

CMSs, ως επόμενο βήμα, θα μπορούσε κανείς να εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή 

τη βαθύτερη ολοκλήρωση με τα σχεσιακά δεδομένα ως ένα μέσο αποφυγής της 

αναπαραγωγής δεδομένων και εξοικονόμησης χώρου αποθήκευσης στη βάση 

δεδομένων. Παρόλο που η προσέγγιση προσωρινής μνήμης (Ενότητα 5.5.2.1) 

φαίνεται να λειτουργεί καλά στην πράξη, δεν είναι ξεκάθαρο αν η χωριστή 

συντήρηση της κρυφής μνήμης αντισταθμίζει πραγματικά τους on-the-fly 

μετασχηματισμούς ή πώς συγκρίνεται με την πρόσβαση μέσω εικονικών γράφων 

όπως στο D2RQ [Bizer & Seaborne, 2004]. Επίσης, η RESTful επικοινωνία με τους 

μηχανισμούς συλλογισμού αφήνει περιθώριο για τη διερεύνηση πιθανών 

εναλλακτικών με σκοπό την επεκτασιμότητα, όπως τα triplestores που βασίζονται 

σε κανόνες. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο το πρωτότυπο μας να ενταχθεί σε μια 

πλήρως ανεξάρτητη ενότητα (module) του Drupal CMS, επιτρέποντας έτσι την ομαλή 

εγκατάστασή του και την επαναχρησιμοποίηση του από άλλους προγραμματιστές. 

 Όπως τα Web APIs, έτσι και τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν πηγή δεδομένων για τη δημιουργία σημασιολογικών mashups. Εκτός 
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από τις τεχνικές λεπτομέρειες, υπάρχει μια εννοιολογική διαφορά μεταξύ των Web 

APIs και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Τα διαθέσιμα δεδομένα προερχόμενα 

από Web APIs δεν ταυτοποιούνται με την ανάθεση παγκόσμιων, μοναδικών 

αναγνωριστικών (URIs). Επομένως, η διαδικασία ορισμού συνδέσμων μεταξύ 

στοιχείων, που προέρχονται από τέτοιες πηγές δεδομένων, δε μπορεί να είναι 

αυτοματοποιημένη. Από την άλλη πλευρά, οι εφαρμογές που βασίζονται σε 

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα χρησιμοποιούν έναν απεριόριστο, παγκόσμιο χώρο 

δεδομένων. Σε αντίθεση με τα mashups του Web 2.0 που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ένα μέρος ή το σύνολο ενός σταθερού συνόλου πηγών δεδομένων, 

τα mashups Διασυνδεδεμένων Δεδομένων μπορούν να ανακαλύψουν νέες πηγές 

δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, ακολουθώντας συνδέσμους σε επίπεδο 

δεδομένων και, κατά συνέπεια, μπορούν να δώσουν πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις 

καθώς εμφανίζονται νέες πηγές δεδομένων στον Ιστό [Heath et al., 2009]. 

 Στο πλαίσιο ανάπτυξης του προτεινόμενου, σημασιολογικού mashup, οι κανόνες, 

που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση, αντιμετωπίζονται όλοι με την ίδια 

βαρύτητα και σημασία. Σχετικά με το σχεδιασμό των κανόνων, μία εναλλακτική που 

θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η ανάθεση βαρών στους κανόνες με τρόπο παρόμοιο 

με αυτόν που προτείνεται από τους Pan et al. [Pan et al., 2005]. Η προσθήκη αυτή 

θα αφορούσε όχι την κατάταξη των κανόνων σε σχέση με τη βεβαιότητας τους, αλλά 

με την ατομική τους τιμή  για ένα συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Αυτά τα βάρη θα 

μπορούσαν να καθοριστούν από τον χρήστη και να εξαρτώνται από τις βαθμολογίες 

χρηστών ή να ρυθμίζονται έμμεσα, ως ένα μέσο προσαρμογής βασισμένο στην 

παρατηρούμενη συμπεριφορά του χρήστη.  

 Μια πιθανή βελτίωση για τις δύο προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 

7 είναι η εξέταση της επίδοσης με μονάδες πληροφορίας (data chunks) σε 

πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα, μέσω SPARQL ενημερώσεων. Μια περαιτέρω 

βελτίωση είναι να ερευνήσουμε τη δυνατότητα συλλογιστικής με streaming 

δεδομένα. Θα ήταν αναγκαία μια πιο εκτεταμένη αξιολόγηση σε αυτή τη περίπτωση, 

δεδομένου ότι οι συνεχείς αλλαγές στα σύνολα δεδομένων ενδέχεται να επηρεάσουν 

την απόδοση των αποτελεσμάτων. Ενώ, η υλοποίηση γράφων εμφανίζεται να έχει 

καλές επιδόσεις στο σύστημα Ontop, υπάρχει κάποια καθυστέρηση κατά την 

εισαγωγή ακατέργαστων δεδομένων στο σχεσιακό σχήμα. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί 

ένα επιπλέον εμπόδιο, οπότε ίσως αξίζει να διερευνηθούν και άλλες προσεγγίσεις 

ροής δεδομένων για RDF virtualization και SPARQL ερωτημάτων, όπως το C-

SPARQL. 
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