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Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί ένα συνδυασµό βιβλιογραφικής έρευνας
και ερευνητικής προσπάθειας στο χώρο του Σηµασιολογικού Ιστού. Τα κεφάλαια Α έως Ζ
καθώς και τα κεφάλαια Θ και Ι αποτελούν βιβλιογραφική έρευνα πάνω στους στόχους, την
οργάνωση, την αρχιτεκτονική και την ερευνητική εξέλιξη του Σηµασιολογικού Ιστού, ενώ
στο Κεφάλαιο Η, προτείνεται ένας αλγόριθµος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την
ανάπτυξη εξυπηρέτησης SPARQL Ερωτηµάτων σε Βάσεις Γνώσης, παραδείγµατα του
οποίου παρουσιάζονται και στο κεφάλαιο Η.
Στο κεφάλαιο Α της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αφού αναφέρονται µερικές
από τις αδυναµίες του τρόπου οργάνωσης του Παγκόσµιου Ιστού στις µέρες µας,
πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στο Σηµασιολογικού Ιστό, που αποτελεί µια ερευνητική
προσπάθεια που στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση του περιεχοµένου που διακινείται στον
Παγκόσµιο Ιστό, ο οποίος αναµένεται να αποτελέσει τη νέα µορφή του Παγκόσµιου Ιστού
και στοχεύει στη µετατροπή του από µια πλατφόρµα διασυνδεδεµένων αρχείων σε µια
πλατφόρµα διασυνδεδεµένων δεδοµένων.
Το κεφάλαιο Β περιέχει µια συνοπτική περιγραφή του τρόπου σύνταξης της XML
καθώς και της εννοιολογικής αναπαράστασης των δεδοµένων που περιγράφει. Η XML είναι
µια γλώσσα ορισµού σήµανσης για ανταλλαγή δεδοµένων και µεταδεδοµένων µεταξύ
εφαρµογών και αποτελεί τον πιο συνηθισµένο τρόπο σύνταξης των µεταδεδοµένων αλλά και
τον επίσηµο τρόπο σύνταξης της RDF, η ύπαρξη της οποίας προσφέρει τη δυνατότητα
γνώσης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα και αποτελεί τη βάση της οργάνωσης των δεδοµένων
του Σηµασιολογικού Ιστού.
Στο κεφάλαιο Γ περιγράφονται τα µεταδεδοµένα και η αναγκαιότητα ύπαρξή τους
στην οργάνωση και αναζήτηση της πληροφορίας και αναλύονται τα πρότυπα µεταδεδοµένων
Dublin Core και FOAF που αποτελούν και τη βάση των παραδειγµάτων που ακολουθούν σε
επόµενα κεφάλαια της εργασίας.
Στο κεφάλαιο ∆ περιγράφεται η RDF, οι τρόποι σύνταξής της, και η αναγκαιότητά
της στο Σηµασιολογικό Ιστό αφού αποτελεί τη βάση του, καθώς επιτρέπει την περιγραφή
πόρων και µεταδεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό.
Στο κεφάλαιο Ε περιγράφεται η SPARQL, η γλώσσα ερωτηµάτων στο
Σηµασιολογικό Ιστό, η οποία αποτελεί τα τελευταία χρόνια την καθιερωµένη γλώσσα
ερωτηµάτων των RDF αρχείων.
Στο κεφάλαιο ΣΤ περιγράφεται η DBpedia, που είναι η βάση γνώσης της Wikipedia
και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως που υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο και που µπορεί
ο χρήστης να κάνει αναζήτηση της πληροφορίας µέσω κάποιου SPARQL Endpoint.
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Στο κεφάλαιο Ζ παρουσιάζεται η βασική ερευνητική προσπάθεια της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας αφού γίνεται ανάλυση του σχήµατος της βάσης δεδοµένων που
προτείνεται για την αποθήκευση των RDF triples αλλά και ο αλγόριθµος µετατροπής των
ερωτηµάτων SPARQL στα αντίστοιχα ερωτήµατα SQL ώστε να γίνει χρήση της SQL στις
βάσεις γνώσης, και να επωφεληθούµε της βελτιστοποίησης που έχει υπάρξει λόγω της
µεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας όλα τα προηγούµενα χρόνια στο χώρο των
πληροφοριακών συστηµάτων και των βάσεων δεδοµένων.
Στο κεφάλαιο Η παρουσιάζονται παραδείγµατα λειτουργίας του Αλγορίθµου που
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο Ζ
Στο κεφάλαιο Θ παρουσιάζεται το OpenLink Virtuoso Universal Server που παρέχει
τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων RDF σε σχεσιακή βάση δεδοµένων και την εκτέλεση
ερωτηµάτων SPARQL και χρησιµοποιείται από τη DBpedia ως το προεπιλεγµένο της
SPARQL Endpoint καθώς και ο τρόπος ελέγχου των συστηµάτων αποθήκευσης RDF triples
και SPARQL Endpoints µε βάση τον οποίο έγινε και ο έλεγχος της ορθότητας του
αλγορίθµου που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο Ζ.
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