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Περίληψη
Στις επιστήµες της Πληροφορικής και της Πληροφόρησης, η χρήση Σχεσιακών
Βάσεων ∆εδοµένων (Relational Databases) αποτελεί για πολλά χρόνια έναν από τους
βασικούς τρόπους οργάνωσης και αποθήκευσης µεγάλων όγκων δεδοµένων, µε αποτέλεσµα
να έχει υπάρξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, πολλών χρόνων, στην ανάπτυξη και
υλοποίηση αλγορίθµων που προσφέρουν βελτιστοποίηση στο τρόπο επεξεργασίας των
δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτές, πάνω στους οποίους στηρίζονται όλα τα
σύγχρονα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Relational Database Managements
Systems - RDBMS).
Η SQL (Structured Query language) αποτελεί τη βασική γλώσσα ερωτηµάτων των
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, η χρήση της οποίας, όµως, προαπαιτεί από το χρήστη τη
γνώση του σχήµατος της βάσης δεδοµένων στην οποία απευθύνει τα ερωτήµατά του.
Η αλµατώδης ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) στις µέρες µας,
δηµιουργεί µια µεγάλη πηγή γνώσης για τον άνθρωπο αφού το πλήθος των αποθηκευµένων
δεδοµένων που παρέχονται σε αυτόν, αλλά και το πλήθος της πληροφορίας που καθηµερινά
διακινείται, είναι τεράστια, όµως η έλλειψη σηµασιολογίας στα δεδοµένα που διακινούνται
κάνει τους υπολογιστές ανίσχυρους να επεξεργαστούν τα δεδοµένα χωρίς την ανθρώπινη
διαµεσολάβηση.
Για την οργάνωση των δεδοµένων µε τρόπο ώστε να ορίζεται και η σηµασιολογία
τους, στις µέρες µας έχει επικρατήσει η RDF (Resource Description Framework), που
αποτελεί τρία κοµµάτια (triples) πληροφορίας που συνδυάζονται για να παράγουν µια
ελάχιστα πλήρως ορισµένη γνώση (knowledge) και επιτρέπουν τόσο στον άνθρωπο να
καταλαβαίνει την πληροφορία που αυτά εκφράζουν όσο και στη µηχανή να µπορεί να
κατανοεί τη σηµασιολογία των δεδοµένων που περιγράφουν.
H SPARQL είναι µια σηµασιολογική γλώσσα ερωτηµάτων που µας παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης της πληροφορίας που βρίσκεται µέσα στα αρχεία RDF χωρίς να
γνωρίζουµε τη δοµή των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτά.
Για την υλοποίηση συστηµάτων εκτέλεσης ερωτηµάτων SPARQL µπορούν να
χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη απαιτεί την ανάπτυξη
αλγορίθµων που προγραµµατιστικά θα υλοποιούν την άλγεβρα SPARQL ώστε να γίνεται η
επεξεργασία της πληροφορίας µέσα από τα αρχεία RDF. Το πλήθος των δεδοµένων όµως που
διακινούνται στις µέρες µας στον Παγκόσµιο Ιστό είναι τόσο µεγάλο, που η ανάπτυξη
προγραµµάτων που θα επεξεργάζονται τα δεδοµένα µέσα από τα αρχεία κειµένου RDF, θα
απαιτούσε υπολογιστικά συστήµατα µε τεράστιους υπολογιστικούς πόρους.
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Μια δεύτερη προσέγγιση είναι η µεταφορά της πληροφορίας που περιέχεται σε ένα
αρχείο RDF, σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων ενός προεπιλεγµένου γνωστού σχήµατος και
η υλοποίηση αλγορίθµου αντιστοίχησης των ερωτηµάτων SPARQL στα αντίστοιχα
ερωτήµατα SQL. Η δεύτερη προσέγγιση, βασίζεται στη µετατροπή του ερωτήµατος SPARQL
στο αντίστοιχο ερώτηµα SQL και τη χρήση της SQL στην επεξεργασία των δεδοµένων,
αφού η SQL έχει ήδη µεγάλη ερευνητική εξέλιξη και βελτιστοποίηση διότι αποτελεί για
πολλά χρόνια την καθιερωµένη γλώσσα επερωτήσεων των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων.
Στην παρούσα ∆ιπλωµατική εργασία, χρησιµοποιείται η δεύτερη προσέγγιση στην
υλοποίηση ενός συστήµατος εκτέλεσης ερωτηµάτων SPARQL. Αρχικά προτείνεται ένα
σχήµα σχεσιακής βάσης δεδοµένων (RDBMS), µέσα στο οποίο, µπορεί να γίνει αποθήκευση
των δεδοµένων και της πληροφορίας που περιέχεται σε οποιοδήποτε αρχείο RDF και στη
συνέχεια παρουσιάζεται αλγόριθµος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, µετατροπής
ερωτηµάτων SPARQL στα αντίστοιχα ερωτήµατα SQL (SPARQL to SQL Mapping)
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