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Executive Summary 

Service-oriented architectures (SOAs) aim at providing an architectural style in 

order  to achieve the loose coupling  of  interacting  services via  communication 

protocols.  We  perceive  services  as  “self-describing,  platform-agnostic 

computational elements that support rapid, low-cost composition of distributed 

application” [9]. The basic SOA comprises of three main parts, namely the service 

provider, the service client and the service broker or service registry. The service 

providers publish their services in the service broker, while the service clients use 

the service broker to discover services.

Nowadays, there are SOA applications both in intra-organizational and Web 

environments. A significant number of good practices and success stories exist, 

which support the argument that SOA can be efficiently applied at the business 

level. Currently, efforts are made to implement SOA at a Web scale. There is the 

need  for  businesses  to  open up  their  information  and services.  Recently  Tim 

O’Reilly introduced the term Web 2.0 to describe “the business revolution in the 

computer  industry  caused  by  the  move  to  the  internet  as  platform”  [9].  An 

important  concept  in  Web  2.0  is  that  Web-based  software  should  offer  its 

functionality also as open Web services in order to permit their mash-up in new 

ways. There are a lot of efforts to conceptually compare the two architectural 

approaches,  namely  the  Web  2.0  and  SOA,  and  identify  similarities  and 

differences.  More  specifically,  it  is  supported  that  SOA  and  Web  2.0  can  be 

converging concepts and thus SOA approaches can be adopted to manage the 

Web 2.0 framework.

Although there is a significant amount of Web services available online, the 

discovery of these services is a cumbersome task. The main problem that arises 

and needs to be resolved is how a user may find a service that fulfils his/her 

needs without having to know from where this service is available. The knowledge 

of the URL from where the Web service is accessible for execution cannot be 

considered a user’s prerequisite.  Therefore, a lightweight solution for  services’ 

discovery that  takes into  consideration the web “chaotic”  structure  should  be 

found.

This lightweight approach should overcome the need for service providers to 

publish their services in a specific way. Furthermore, specific service processes, 

such  as  service  discovery  and  composition,  is  facilitated  by  the  provision  of 

service descriptions enriched with semantics. An efficient architecture should take 
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into account the existence of semantic information in the services’ descriptions 

and exploit it to its great extent.

As  aforementioned,  there  is  the  need  for  formal  definition  of  a  service 

including  semantics.  This  led  to  the  emerging  and  growth  of  Semantic  Web 

Services  (SWS)  frameworks,  such  as  OWL-S  (originally  DAML-S),  WSDL-S, 

Semantic  Web  Services  Framework  (SWSF),  Web  Service  Modelling  Ontology 

(WSMO),  Internet  Reasoning Service  (IRS),  and WSMO-Lite.  Nowadays,  these 

models  constitute the prevalent service models  and target  at  augmenting the 

Web services with  rich  formal  descriptions  of  their  behavioural  and functional 

characteristics, such as service capabilities and interfaces, and service inputs and 

outputs. Therefore, they offer the required means for facilitating automated or 

semi-automated  service  discovery,  composition,  publishing  and  invocation. 

However, the expressivity that is provided and the depth of details that can be 

achieved  by  each  service  model  present  significant  differences.  We  aim  at 

homogenizing these models by mapping them to a Common Service Model. In 

that  way,  procedures  such  as  the  identification  of  relations  between  services 

implemented using different service models may be supported. 

Lately  there  are  efforts  for  embedding  semantic  information  into  already 

established standards. These efforts are lightweight service models that define 

the inclusion of semantics into service descriptions created using standards, such 

as  WSDL  and  REST.  The  main  reason  that  caused  the  emerging  of  these 

mechanisms is the need for lightweight approaches for describing a service in the 

Web. As argued in [9] regarding the connection between the Web and SOA, “the 

provision  of  Web-based  light-weight  integration  infrastructures  will  facilitate 

openness  and  easy  adoption  for  both  the  service  provider  and  consumer”. 

Therefore, the prototype that is developed as proof-of-concept of our approach 

manipulates two types of service descriptions, namely SAREST and SAWSDL files. 

We chose these types of files mainly for their application at the Web level and 

their strong connection with already accepted standards. The Common Service 

Model that is proposed extends the models that are available today in order to 

include social annotations. In our approach, the Service Client is not passive, on 

the contrary, (s)he is enabled to provide tags to describe a service. These tags 

are included in the service descriptions and are further used.

Finally,  the  system  that  is  implemented  in  the  context  of  this  thesis 

conceptually can be divided into two subsystems; the back-end subsystem and 

the front-end subsystem. The back-end subsystem is responsible for collecting, 

processing and analyzing the services, while the front-end subsystem enables the 
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application of queries over this information. The two subsystems are connected 

via the repository component. 
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Επιτελική Σύνοψη 

Παρόλο που σε διαδικτυακό επίπεδο υπάρχει  πλήθος διαθέσιμων υπηρεσιών,  η 

εύρεση αυτών των υπηρεσιών αποτελεί σήμερα μια δύσκολη εργασία. Το κύριο 

πρόβλημα που προκύπτει και πρέπει να επιλυθεί είναι πώς ο χρήστης μπορεί να 

βρει μια υπηρεσία η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του χωρίς να είναι απαραίτητο να 

γνωρίζει  σε  ποιο  διαδικτυακό  τόπο  είναι  διαθέσιμη  αυτή  η  υπηρεσία.  Πιο 

συγκεκριμένα,  η γνώση του  URL από το οποίο μια διαδικτυακή υπηρεσία  είναι 

προσπελάσιμη  για  εκτέλεση  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί 

προαπαιτούμενο από το χρήστη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρεθεί μια ευέλικτη 

λύση για την εύρεση υπηρεσιών η οποία θα λαμβάνει υπόψη την χαοτική δομή του 

Web.  Μια  ευέλικτη  προσέγγιση  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  ανάγκη  για 

δημοσιοποίηση των υπηρεσιών από τους παρόχους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. 

Επιπλέον,  η  εύρεση  και  η  σύνθεση  υπηρεσιών  διευκολύνονται  με  την  παροχή 

περιγραφών των υπηρεσιών εμπλουτισμένων με σημασιολογικό περιεχόμενο. Μια 

αποτελεσματική  αρχιτεκτονική  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  την  ύπαρξη 

σημασιολογικής πληροφορίας στις περιγραφές των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί 

να την αξιοποιήσει με το βέλτιστο τρόπο.

Οι  Service-Oriented Architectures (SOAs)  αποτελούν  ένα  νέο  παράδειγμα 

αρχιτεκτονικών οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή των κατάλληλων μέσων για 

την  αλληλεπίδραση  των  υπηρεσιών  μέσω  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας.  Πιο 

συγκεκριμένα,  επιδιώκεται  η  επαναχρησιμοποίηση,  η  διαλειτουργικότητα  και  η 

ενοποίηση  των  υπηρεσιών.  Σήμερα  υπάρχουν  SOA εφαρμογές  τόσο  σε 

επιχειρησιακό όσο και σε διαδικτυακό επίπεδο. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 

από καλές πρακτικές και επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής οι οποίες ενισχύουν 

το επιχείρημα ότι οι  Service-Oriented Architectures μπορούν να εφαρμοστούν με 

αποδοτικό τρόπο σε επιχειρησιακό επίπεδο.  Επιπλέον,  γίνονται  προσπάθειες για 

την υλοποίηση των SOA σε διαδικτυακή κλίμακα. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται συγκριτική 

ανάλυση  εννιά  μοντέλων  υπηρεσιών.  Έξι  από  αυτά  τα  μοντέλα  είναι  πιο 

πολύπλοκα και πιο απαιτητικά. Αυτά είναι το  OWL-S, το  WSDL-S, το  SWSF, το 

WSMO, το  IRS και  το  WSMO-Lite.  Τα υπόλοιπα τρία  μοντέλα υπηρεσιών είναι 

lightweight προσεγγίσεις  και  αποτελούν  τεχνικές  ενσωμάτωσης  της 

σημασιολογικής πληροφορίας σε ήδη αποδεκτά πρότυπα. Αυτά τα μοντέλα είναι το 

SAWSDL,  το  SAREST και  το  MicroWSMO.  Μέσω  της  ανάλυσης  των  κοινών 

στοιχείων  αυτών  των  μοντέλων  με  βάση  πέντε  εννοιολογικά  επίπεδα  της 

περιγραφής  υπηρεσιών  προτείνουμε  ένα  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  το  οποίο 
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αποτελεί μια  lightweight έκδοση μοντέλου υπηρεσιών η οποία έχει ως στόχο την 

αντιστοίχιση των βασικών στοιχείων των ήδη υπαρχόντων μοντέλων σε ένα κοινό 

μοντέλο.  Το  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  έχει  ως  στόχο  τη  διευκόλυνση  της 

διαδικασίας της αναζήτησης υπηρεσιών και της ανάλυσης πιθανών σχέσεων μεταξύ 

των υπηρεσιών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία κάνει χρήση του μετα-μοντέλου υπηρεσιών 

και  προτείνει  μια  ευέλικτη  αρχιτεκτονική  της  οποίας  βασικός  στόχος  είναι  η 

διευκόλυνση  της  αναζήτησης  και  της  περιήγησης  σε  διαδικτυακές  υπηρεσίες 

διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του συστήματος που 

προτείνεται  έχει  ως  στόχο  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα  διάφορα  μοντέλα 

υπηρεσιών,  αφού  βασίζεται  στο  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών,  και  επιτρέπει  τη 

συλλογή,  επεξεργασία  και  ανάλυση  διαδικτυακών υπηρεσιών  με  σημασιολογικό 

περιεχόμενο.  Υποστηρίζει  τη  συλλογή  των  περιγραφών  των  υπηρεσιών,  την 

εξαγωγή της σημασιολογικής πληροφορίας, τη μετάφραση αυτής της πληροφορίας 

στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών και, τέλος, την ανάλυση αυτής της πληροφορίας.

Στα πλαίσια της εργασίας υλοποιήθηκε ένα πρωτότυπο εφαρμογής στο οποίο 

συλλέγονται  και  επεξεργάζονται  περιγραφές  υπηρεσιών  που  ακολουθούν  τα 

μοντέλα  SAWSDL και  SAREST.  Ενώ  η  μελέτη  του  συστήματος  βασίζεται  στην 

ανάλυση όλων των βασικών μοντέλων υπηρεσιών που είναι  σήμερα διαθέσιμα, 

κατά την ανάπτυξη του πρωτοτύπου θεωρήθηκε σκόπιμος ο χειρισμός τμήματος 

των  μοντέλων.  Παρόλα  αυτά,  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  επέκταση  του 

συστήματος  για  την  προσθήκη  άλλων  μοντέλων  έχει  προβλεφθεί  και 

αντιμετωπιστεί  κατά  τη  σχεδίαση  του  συστήματος.  Πιο  συγκεκριμένα,  ως 

μελλοντική εργασία, θα επιδιώξουμε την επέκταση αυτής της εφαρμογής έτσι ώστε 

να υποστηρίζει περισσότερα μοντέλα διαδικτυακών υπηρεσιών.
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1. Εισαγωγή

Ο  όρος  υπηρεσία είναι  δυνατό  να  έχει  πολλές  σημασίες  ανάλογα  με  τις 

διαφορετικές  συνθήκες  στις  οποίες  χρησιμοποιείται.  Έτσι  υπάρχουν  πολλοί 

διαφορετικοί  όροι  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  τη  λέξη  υπηρεσία,  όπως  είναι  οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι εμπορικές υπηρεσίες κτλ. 

Στο  χώρο  της  Επιστήμης  των  Υπολογιστών  όταν  μιλάμε  για  υπηρεσίες 

αναφερόμαστε είτε σε διαδικτυακές υπηρεσίες, είτε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες [9]. 

Η  διαφορά των δύο όρων έγκειται  στο  γεγονός ότι  οι  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες 

χρησιμοποιούνται  περισσότερο  σε  εννοιολογικό  επίπεδο  ενώ  οι  διαδικτυακές 

υπηρεσίες αποτελούν τη τεχνική απόδοση των υπηρεσιών. Αντιλαμβανόμαστε τις 

υπηρεσίες  ως  “αυτό-περιγραφικές,  ανεξάρτητες,  αρθρωτές  εφαρμογές  που 

μπορούν να δημοσιευτούν, να εντοπιστούν και να κληθούν από το Διαδίκτυο” [9].

Οι  Service-Oriented Architectures (SOAs)  αποτελούν  ένα  νέο  παράδειγμα 

αρχιτεκτονικών οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή των κατάλληλων μέσων για 

την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Η πρότυπη 

αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει τη SOA περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη: τον πάροχο 

της υπηρεσίας, τον αποδέκτη της υπηρεσίας και το διαμεσολαβητή των υπηρεσιών 

[9].  Οι  πάροχοι  των  υπηρεσιών  δημοσιοποιούν  τις  υπηρεσίες  τους  στο 

διαμεσολαβητή,  ενώ  οι  αποδέκτες  των  υπηρεσιών  χρησιμοποιούν  το 

διαμεσολαβητή  για  την  εύρεση  των  υπηρεσιών.  Ο  διαμεσολαβητής  υπηρεσιών 

παρέχει την κατάλληλη υποδομή για την ασύγχρονη επικοινωνία των δύο άλλων 

μερών.  Συνήθως  πρόκειται  για  ένα  κατάλογο  όπου  παρέχεται  η  δυνατότητα 

δημοσιοποίησης και αναζήτησης υπηρεσιών.

Οι  SOAs μπορούν  να  εφαρμοστούν  αποτελεσματικά  σε  περιπτώσεις  όπου 

πολλές  εφαρμογές,  οι  οποίες  βασίζονται  σε  διαφορετικές  τεχνολογίες  και 

πλατφόρμες, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και το διαμοιρασμό πόρων.

Σήμερα  υπάρχουν  SOA εφαρμογές  τόσο  σε  ενδο-επιχειρησιακά  όσο  και  σε 

διαδικτυακά περιβάλλοντα [9,  9].  Υπάρχει  ένας  σημαντικός  αριθμός από καλές 

πρακτικές  και  επιτυχημένες  περιπτώσεις  εφαρμογής  οι  οποίες  ενισχύουν  το 

επιχείρημα  ότι  οι  Service-Oriented Architectures μπορούν  να  εφαρμοστούν  με 

αποδοτικό  τρόπο  σε  επιχειρησιακό  επίπεδο  παρέχοντας  διαλειτουργικότητα  σε 

πλατφόρμες  και  συστήματα  βασισμένα  σε  διαφορετικές  τεχνολογίες  [9,  9]. 

Σύμφωνα με την μελέτη της AMR Research [9], το 35% των διοικητικών στελεχών 

υποστηρίζουν  ότι  οι  εταιρείες  τους  υλοποίησαν  ένα  ή  περισσότερα  έργα 

χρησιμοποιώντας  SOA.  Επιπλέον,  η  έρευνα  του  CIO Insight το  2007  σε  179 

13



τεχνολογικά στελέχη [9], έδειξε ότι το 79% αυτών προβλέπουν ότι οι τεχνολογικές 

αρχιτεκτονικές των εταιρειών τους σε πέντε χρόνια θα βασίζονται σε λογισμικό 

προσανατολισμένο  στις  υπηρεσίες,  σε  διαδικτυακές  υπηρεσίες  και  σε  σχετικές 

τεχνολογίες.

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για την υλοποίηση των  SOA σε διαδικτυακή 

κλίμακα.  Υπάρχει  η ανάγκη για δημοσιοποίηση τμήματος των πληροφοριών και 

των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις στο ευρύ κοινό με στόχο τη διασύνδεσή τους 

με άλλες για τη επαναχρησιμοποίηση της ήδη υπάρχουσας λειτουργικότητας [9]. 

Για  το  λόγο  αυτό,  εισήχθη  ο  όρος  Web-Oriented Architecture (WOA)  για  την 

περιγραφή  μιας  lightweight έκδοσης  του  SOA για  το  Διαδίκτυο  [9].  Πιο 

συγκεκριμένα,  η  WOA περιγράφει  ένα  σύνολο  βασικών  πρωτοκόλλων  του 

Διαδικτύου, όπως είναι το HTTP και το REST και αποτελεί υποσύνολο της SOA (βλ. 

Εικόνα  1).  Βασίζεται  στην  αρχή  διαμοιρασμού  τμημάτων  λογισμικού  υπό  την 

μορφή διαδικτυακών υπηρεσιών έτσι ώστε να επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση 

τόσο υπάρχουσας λειτουργικότητας όσο και δεδομένων από άλλους χρήστες του 

Διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η SOA υποστηρίζει την ίδια αρχή, δηλαδή 

της  διάθεσης  δεδομένων  και  λογισμικού  σε  επιχειρησιακό  περιβάλλον  με  την 

μορφή διαδικτυακών υπηρεσιών με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους.

Εικόνα 1: Τεχνολογίες SOA και WOA αναφορικά με την εκφραστικότητα 

και την πολυπλοκότητα τους [9]

Στην Εικόνα 1 παρατηρούμε ότι η SOA υποστηρίζει τόσο πολύπλοκες (π.χ. WS-

* τεχνολογίες) όσο και πιο απλές τεχνολογίες (π.χ. HTTP). Η WOA προτείνει ένα 

τρόπο οργάνωσης του Διαδικτύου σύμφωνα με το οποίο οι οργανισμοί-επιχειρήσεις 

θα διαθέτουν τμήμα  της  λειτουργικότητάς  τους  μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών 

όπου τόσο απλοί χρήστες όσο και άλλοι οργανισμοί θα μπορούν να εντοπίζουν και 

να χρησιμοποιούν. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει αφορά 

την  εύρεση  των  υπηρεσιών  αυτών.  Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διπλωματικής 

εργασίας  θα  επικεντρωθούμε  στην  προσπάθεια  υλοποίησης  της  SOA σε 
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Διαδικτυακό επίπεδο. Το πρόβλημα το οποίο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε καθώς 

και τα κίνητρα αυτής της εργασίας παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.1.

1.1.Περιγραφή του προβλήματος 

Οι  επικρατούσες  τεχνολογίες  για  την  υλοποίηση  Service-Oriented Architectures 

σήμερα  είναι  οι  διαδικτυακές  υπηρεσίες  (Web services)  και  οι  Universal 

Description,  Discovery and Integration (UDDI) κατάλογοι [9]. Πρότυπα όπως το 

Web Service Description Language (WSDL)1 υποστηρίζουν υλοποιήσεις των SOA οι 

οποίες  είναι  βασισμένες  σε  διαδικτυακές  υπηρεσίες  [9].  Το  UDDI είναι  ένα 

βιομηχανικό πρότυπο το οποίο παρέχει μια ομάδα καταλόγων για την περιγραφή 

και την εύρεση επιχειρησιακών υπηρεσιών οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Οι 

κατάλογοι UDDI παίζουν το ρόλο του διαμεσολαβητή σε περιβάλλον διαδικτυακών 

υπηρεσιών  και  απαιτούν  από  τους  παρόχους  υπηρεσιών  να  δημοσιοποιούν  τις 

υπηρεσίες τους με ένα συγκεντρωτικό τρόπο και να παρέχουν τις περιγραφές των 

υπηρεσιών  με  μια  ιδιαίτερα  αυστηρά  προσδιοριζόμενη  μέθοδο.  Οι  περιγραφές 

υπηρεσιών  που  αποθηκεύονται  σε  UDDI καταλόγους  είναι  απλές  λεκτικές 

περιγραφές  οι  οποίες  υστερούν  σε  εκφραστικότητα.  Πιο  συγκεκριμένα,  δεν 

παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την πραγματοποίηση αιτημάτων στις 

περιγραφές  των  υπηρεσιών  και  συνεπώς  δυσχεραίνουν  τη  διαδικασία  εύρεσης 

διαδικτυακών υπηρεσιών παρέχοντας περιορισμένες δυνατότητες για αναζήτηση.

Αρχικά, οι UDDI κατάλογοι υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις 

για την οργάνωση των ενδο-επιχειρησιακών τους υπηρεσιών [9,  9,  9]. Παρόλα 

αυτά  υπάρχουν  αρκετές  αμφιβολίες  κατά  πόσο  και  πώς  οι  κατάλογοι  UDDI 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  διαδικτυακό  επίπεδο.  Σύμφωνα  με  τους 

Papazoglou et al. [9], δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει 

ένας μοναδικός καθολικός κατάλογος ο οποίος θα περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για τον εντοπισμό και την αλληλεπίδραση με επιχειρήσεις σε όλο 

τον κόσμο. Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση του δημόσιου UDDI καταλόγου από την 

Microsoft [9], μαζί με τις  IBM και  SAP, το οποίο είχε δημιουργηθεί με στόχο τη 

δημοσιοποίηση και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών σε ένα κεντρικό σημείο, 

ενισχύει  αυτό  το  επιχείρημα.  Τόσο  το  γεγονός  ότι  οι  πάροχοι  υπηρεσιών  δεν 

δημοσίευαν  τις  υπηρεσίες  τους  σε  συγκεντρωτικούς  καταλόγους  όσο  και  το 

γεγονός ότι  οι  περιγραφές των δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ήταν «φτωχές» 

οδήγησαν στη διερεύνηση άλλων διεξόδων για την οργάνωση των υπηρεσιών στο 

διαδίκτυο όπου ο ρόλος του διαμεσολαβητή, όπως αυτός προτείνεται από τη SOA, 

αναλαμβάνει επιπλέον αρμοδιότητες.

1  http://www.w3.org/TR/wsdl20/ 
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Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  υπάρχουν  προσπάθειες  επέκτασης  των 

περιγραφών  των  υπηρεσιών  που  είναι  αποθηκευμένες  σε  καταλόγους 

προσθέτοντας  σημασιολογικά  χαρακτηριστικά,  δηλαδή  χαρακτηριστικά  τα  οποία 

είναι  κατανοητά και  επεξεργάσιμα από  μηχανές  λογισμικού  [9,  9].  Κύρια  αιτία 

αυτής της προσέγγισης αποτελεί ο στόχος για βελτίωση της αναζήτησης σε UDDI 

καταλόγους  χρησιμοποιώντας  σημασιολογικό  περιεχόμενο,  όπως  είναι  οι 

οντολογίες και οι περιορισμοί (restrictions) [9]. Οι οντολογίες ορίζουν την τυπική 

σημασιολογία της πληροφορίας διευκολύνοντας την επεξεργασία της πληροφορίας 

από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συνεπώς, μέσω των οντολογιών ορίζεται η 

βάση  γνώσης  ή  διαφορετικά  η  σημασιολογία  του  πραγματικού  κόσμου  όπου 

έννοιες  και  αντικείμενα  κωδικοποιούνται.  Παρόλο  που  η  προσπάθεια  της 

συμπερίληψης  σημασιολογικού  περιεχομένου  σε  καταλόγους  διευκόλυνε 

διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσίες, όπως είναι η αναζήτηση και η σύνθεση, 

εντούτοις  χειροτέρεψε τη διαδικασία της δημοσιοποίησης των υπηρεσιών, αφού 

πλέον ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να προσθέτει επιπλέον περιεχόμενο στις 

περιγραφές των υπηρεσιών του με ένα πολύ αυστηρό και τυποποιημένο τρόπο. 

Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση της υιοθέτησης τεχνολογιών οι οποίες είναι δυνατό να 

μην είναι οικείες στον πάροχο, όπως είναι οι οντολογίες.

Από την άλλη μεριά, το πρότυπο WSDL παρέχει περιγραφές των διαδικτυακών 

υπηρεσιών σε συντακτικό επίπεδο. Τα βασικά τμήματα των περιγραφών αυτών δε 

συνοδεύονται  από  σημασιολογικά στοιχεία.  Σε  αυτή την  περίπτωση,  η  απουσία 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών ικανών να ερμηνευτούν από τους υπολογιστές 

εμποδίζει  την  αυτοματοποίηση  ως  ένα  βαθμό  της  αναζήτησης,  σύνθεσης  και 

εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

Σήμερα, σύμφωνα με τη μηχανή αναζήτησης διαδικτυακών υπηρεσιών Seekda 

[9]  υπάρχουν  διαθέσιμες  στο  διαδίκτυο  περισσότερες  από  27,000  διαδικτυακές 

υπηρεσίες  προερχόμενες  από  περισσότερους  από  7,000  παρόχους  υπηρεσιών. 

Παρόλα αυτά, το κύριο πρόβλημα που προκύπτει και πρέπει να επιλυθεί είναι πώς 

ο χρήστης μπορεί να βρει μια υπηρεσία η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του χωρίς 

να είναι απαραίτητο να γνωρίζει σε ποιο διαδικτυακό τόπο είναι διαθέσιμη αυτή η 

υπηρεσία.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  γνώση του  URL από το  οποίο  μια  διαδικτυακή 

υπηρεσία  είναι  προσπελάσιμη για  εκτέλεση  σε  καμία  περίπτωση δεν  μπορεί  να 

θεωρηθεί προαπαιτούμενο από το χρήστη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρεθεί μια 

ευέλικτη  λύση  για  την  εύρεση  υπηρεσιών  η  οποία  θα  λαμβάνει  υπόψη  την 

ανοργάνωτη δομή του  Web. Μια τέτοια αρχιτεκτονική θα πρέπει να διευθετεί τα 

ακόλουθα ζητήματα:

• Απουσία ανάγκης δημοσιοποίησης υπηρεσιών. Μια ευέλικτη προσέγγιση θα 

πρέπει να υπερβαίνει την ανάγκη για δημοσιοποίηση των υπηρεσιών από 
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τους  παρόχους με  ένα  συγκεκριμένο τρόπο.  Όπως έχει  ήδη  αναφερθεί, 

τέτοιες προσπάθειες απέτυχαν. Οι πάροχοι δεν δημοσιοποιούν τις υπηρεσίες 

τους περιγράφοντάς τες με τον τρόπο ο οποίος επιβάλλεται από κεντρικούς 

καταλόγους, όπως είναι το UDDI.

• Πλούσιες περιγραφές υπηρεσιών. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που 

αφορούν  τις  υπηρεσίες, όπως  είναι  ο  εντοπισμός  και  η  σύνθεση  των 

υπηρεσιών,  οι  οποίες  διευκολύνονται  με  την  παροχή  περιγραφών  των 

υπηρεσιών εμπλουτισμένων με σημασιολογικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο 

αυτό,  τα  βασικά  συστατικά  τα  οποία  απαρτίζουν  την  περιγραφή  μιας 

υπηρεσίας  αποκτούν σημασία η οποία  είναι  κατανοητή και  επεξεργάσιμη 

από πράκτορες λογισμικού. Συνεπώς, μια ευέλικτη αρχιτεκτονική θα πρέπει 

να λάβει υπόψη την ύπαρξη σημασιολογικής πληροφορίας στις περιγραφές 

των υπηρεσιών έτσι  ώστε  να μπορεί  να  την αξιοποιήσει  με το  βέλτιστο 

τρόπο.

Τελευταία,  υπάρχουν  προσπάθειες  για  την  ενσωμάτωση  σημασιολογικής 

πληροφορίας σε ήδη καθιερωμένα πρότυπα περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών, 

όπως είναι το WSDL και το REST. Όπως έχει υποστηριχθεί από τον Benjamins [9] 

σχετικά  με  τη  συσχέτιση  του  Διαδικτύου  με  τη  SOA,  η  παροχή  lightweight 

περιγραφών  βασισμένων  στο  Διαδίκτυο  θα  διευκολύνει  τη  διαφάνεια  και  την 

εύκολη υιοθέτηση τους τόσο από τους παρόχους υπηρεσιών όσο και  από τους 

αποδέκτες τους. 

Η ύπαρξη πολλών μοντέλων περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένων 

σε διαφορετικές τεχνολογίες αναδύει το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας των 

υπηρεσιών  οι  οποίες  έχουν  υλοποιηθεί  ακολουθώντας  διαφορετικά  μοντέλα. 

Επιπλέον, η ανίχνευση σχέσεων και ομοιοτήτων μεταξύ διαδικτυακών υπηρεσιών 

οι  οποίες  έχουν  υλοποιηθεί  με  διαφορετικές  τεχνολογίες  καθίσταται  σήμερα 

αδύνατη. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται συγκριτική 

ανάλυση εννιά μοντέλων διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα μοντέλα αυτά επεκτείνουν 

τις περιγραφές των διαδικτυακών υπηρεσιών δίνοντας τη δυνατότητα προσθήκης 

σημασιολογικού περιεχομένου.  Επιπλέον,  το σύνολο των μοντέλων αυτών είναι 

ουσιαστικά όλα τα μοντέλα που αυτή τη στιγμή είναι ευρέως διαδεδομένα. Έξι από 

αυτά τα μοντέλα είναι πιο πολύπλοκα και πιο απαιτητικά. Αυτά είναι το OWL-S, το 

WSDL-S,  το  SWSF,  το  WSMO,  το  IRS και  το  WSMO-Lite.  Τα  υπόλοιπα  τρία 

μοντέλα  υπηρεσιών  είναι  lightweight προσεγγίσεις  και  αποτελούν  τεχνικές 

ενσωμάτωσης σημασιολογικής πληροφορίας σε ήδη αποδεκτά πρότυπα. Αυτά τα 

μοντέλα  είναι  το  SAWSDL,  το  SAREST και  το  MicroWSMO.  Τα  μοντέλα  αυτά 

εμφανίστηκαν στο προσκήνιο όταν έγιναν αντιληπτά προβλήματα υιοθέτησης των 
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προηγούμενων  έξι  μοντέλων  σε  διαδικτυακό  επίπεδο.  Στην  Ενότητα  3 

παρουσιάζεται η συγκριτική ανάλυση αυτών των εννιά μοντέλων και μέσω αυτής 

της ανάλυσης προτείνουμε ένα μετα-μοντέλο υπηρεσιών το οποίο αποτελεί  μια 

lightweight έκδοση μοντέλου υπηρεσιών η οποία έχει ως στόχο την αντιστοίχιση 

των βασικών στοιχείων των ήδη υπαρχόντων μοντέλων σε ένα κοινό μοντέλο. 

Επιπλέον,  το  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  επεκτείνει  τα  μοντέλα  τα  οποία  είναι 

διαθέσιμα  σήμερα  έτσι  ώστε  να  συμπεριληφθούν  κοινωνικά  στοιχεία.  Στην 

προτεινόμενη προσέγγιση, ο χρήστης της υπηρεσίας δεν είναι παθητικός. Αντίθετα 

του δίνεται η δυνατότητα να παρέχει tags για την περιγραφή μιας υπηρεσίας. Αυτά 

τα  tags συμπεριλαμβάνονται  στις  περιγραφές  των υπηρεσιών και  στη  συνέχεια 

χρησιμοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο το χάσμα εύρεσης των υπηρεσιών, όπως 

αυτό παρουσιάζεται στο [9], επιχειρείται να διευθετηθεί προσθέτοντας νέα στοιχεία 

στις περιγραφές υπηρεσιών που προέρχονται από την πραγματική τους χρήση.

Το μετα-μοντέλο υπηρεσιών έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας της 

αναζήτησης  υπηρεσιών  και  της  ανάλυσης  πιθανών  σχέσεων  μεταξύ  των 

υπηρεσιών.  Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  κάνει  χρήση  του  μετα-μοντέλου 

υπηρεσιών το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των υπαρχουσών προσεγγίσεων 

και  προτείνει  μια αρχιτεκτονική εφαρμογής και  χρήσης αυτού του μοντέλου. Η 

αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 

διαδικτυακών  υπηρεσιών  με  σημασιολογικό  περιεχόμενο.  Πιο  συγκεκριμένα, 

υποστηρίζει  τη  συλλογή  περιγραφών  των  υπηρεσιών,  την  εξαγωγή  της 

σημασιολογικής πληροφορίας, τη μετάφραση αυτής της πληροφορίας στο μετα-

μοντέλο υπηρεσιών και, τέλος, την ανάλυση αυτής της πληροφορίας. Στόχος της 

αρχιτεκτονικής  αυτής  είναι  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα  διάφορα  μοντέλα 

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, βασίζεται στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών. 

Τέλος,  στα  πλαίσια  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  υλοποιήθηκε  ένα 

πρωτότυπο  εφαρμογής  στο  οποίο  συλλέγονται  περιγραφές  υπηρεσιών  που 

ακολουθούν τα SAWSDL και SAREST μοντέλα. Έπειτα, πραγματοποιείται εξαγωγή 

της σημασιολογικής πληροφορίας που υπάρχει μέσα σε αυτές τις περιγραφές και 

μετάφρασής της  στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών.  Τέλος,  χρησιμοποιούμε  αυτή τη 

πληροφορία για να ανιχνεύσουμε πιθανές ομοιότητες μεταξύ των υπηρεσιών και 

περιορισμούς κατά τη σειρά εκτέλεσής τους. 

Το  πρωτότυπο  εφαρμογής  το  οποίο  αναπτύχθηκε  χειρίζεται  δύο  είδη 

περιγραφών υπηρεσιών, τα οποία ακολουθούν τα μοντέλα SAREST και SAWSDL. Η 

επιλογή αυτών των μοντέλων έγινε εξαιτίας της εφαρμογής τους σε διαδικτυακό 

επίπεδο και της ισχυρής σύνδεσής τους με ήδη καθιερωμένα πρότυπα τα οποία 

αποτελούν  W3C Recommendations,  όπως  το  WSDL2,  το  Resource Description 

2  http://www.w3.org/TR/wsdl20/ 
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Framework in attributes (RDFa)3 και  το  Gleaning Resource Descriptions from 

Dialects of Languages (GRDDL)4.  Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονισθεί  το 

γεγονός  ότι  η  αρχιτεκτονική  η  οποία  προτείνεται  είναι  ανεξάρτητη  των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των υπηρεσιών. Τα μοντέλα 

SAREST και  SAWSDL επιλέχθηκαν ως τμήμα του πρωτότυπου της εφαρμογής το 

οποίο υλοποιήθηκε χωρίς το σύστημα να περιορίζεται σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, 

η επέκταση του συστήματος για την διαχείριση άλλων μοντέλων σημασιολογικών 

υπηρεσιών έχει προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί κατά τη σχεδίαση του συστήματος.

1.2.Στόχοι της εργασίας

Οι στόχοι οι οποίοι επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν από την παρούσα εργασία είναι 

τέσσερις:

• Παρουσίαση  μιας  ευέλικτης  αρχιτεκτονικής  για  την  αναζήτηση 

διαδικτυακών υπηρεσιών διαθέσιμων στο Διαδίκτυο. Ο βασικός στόχος της 

παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  πρόταση  μιας  ευέλικτης 

αρχιτεκτονικής για την διευκόλυνση της αναζήτησης και της περιήγησης σε 

διαδικτυακές  υπηρεσίες  οι  οποίες  είναι  διαθέσιμες  στο  Διαδίκτυο.  Πιο 

συγκεκριμένα, αυτή η αρχιτεκτονική διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές οι 

οποίες αναλύονται στην Ενότητα 5. Αυτές οι αρχές είναι η αυτοδυναμία των 

μονάδων της,  η  προσαρμοστικότητα σε  πιθανές  μελλοντικές  αλλαγές,  η 

επεκτασιμότητα του συστήματος και η ανεξαρτησία του συστήματος από τα 

υποκείμενα μοντέλα υπηρεσιών. 

• Διαμόρφωση  ενός  μετα-μοντέλου  υπηρεσιών.  Μέσω  της  ανάλυσης  των 

κοινών  εννοιών  των  σημαντικότερων  σήμερα  μοντέλων  υπηρεσιών 

προτείνεται ένα μετα-μοντέλο υπηρεσιών. 

• Εκμετάλλευση  της  σημασιολογικής  πληροφορίας.  Ένας  επίσης  βασικός 

στόχος του συστήματος είναι η εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

της σημασιολογικής πληροφορίας η οποία ανακτάται από τις  περιγραφές 

των  υπηρεσιών.  Η  σημασιολογική  αυτή  πληροφορία  μεταφρασμένη  στο 

μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  χρησιμοποιείται  για  τον  εντοπισμό  σχέσεων 

εξόδου-εισόδου  μεταξύ  των  υπηρεσιών  και  την  πρόταση  πιθανών 

ακολουθιών εκτέλεσης. 

• Εντοπισμός ομάδων συσχετιζόμενων υπηρεσιών. Τέλος, αποβλέπουμε στον 

εντοπισμό  ομάδων  συσχετιζόμενων  υπηρεσιών,  δηλαδή  υπηρεσιών  που 

παρουσιάζουν  αρκετές  ομοιότητες  με  βάση  τις  περιγραφές  τους.  Για 

3  http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ 
4  http://www.w3.org/2001/sw/grddl-wg/ 
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παράδειγμα,  υπηρεσίες  οι  οποίες  έχουν  κοινά  δεδομένα  εισόδου  και 

παράγουν κοινά αποτελέσματα ομαδοποιούνται.

1.3.Περιεχόμενα μελέτης

Η  παρούσα  εργασία  οργανώνεται  ως  εξής:  στην  Ενότητα  2 πραγματοποιείται 

ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  όπου  παρουσιάζονται  σχετικές  ερευνητικές 

προσπάθειες  και  παρέχονται  τα  βασικά  σημεία  διαφοροποίησης  της  δικής  μας 

προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας έχει επηρεαστεί από σχετικές ερευνητικές προσπάθειες στα 

πεδία  των  μηχανών  αναζήτησης  διαδικτυακών  υπηρεσιών  και  των  μηχανών 

αναζήτησης οι οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται σημασιολογικό περιεχόμενο. 

Στην  Ενότητα  3 πραγματοποιείται  συγκριτική  ανάλυση  των  υπαρχόντων 

σημασιολογικών μοντέλων διαδικτυακών υπηρεσιών. Η Ενότητα 4 παρουσιάζει ένα 

μετα-μοντέλο υπηρεσιών όπου επιχειρείται η αντιστοίχιση σε αυτό των βασικών 

στοιχείων  των  μοντέλων  διαδικτυακών  υπηρεσιών.  Πιο  συγκεκριμένα,  αυτό  το 

μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  αποτελεί  ένα  ανώτερο  επίπεδο  το  οποίο  μπορεί  να 

τοποθετηθεί πάνω από τα υπάρχοντα μοντέλα και στο οποίο αντιστοιχίζονται όλα 

τα  βασικά  στοιχεία  των  υπαρχόντων  μοντέλων  τα  οποία  εστιάζουν  στη 

διευκόλυνση  του  εντοπισμού  διαδικτυακών  υπηρεσιών.  Στην  Ενότητα  5 

παρουσιάζεται  και  αναλύεται  η  προτεινόμενη  αρχιτεκτονική  και  τα  τμήματα  τα 

οποία την απαρτίζουν. Στην Ενότητα 6 παρέχεται το σύνολο των λειτουργικοτήτων 

του  προτεινόμενου  συστήματος  το  οποίο  έχει  μοντελοποιηθεί  με  την  βοήθεια 

διαγραμμάτων  περιπτώσεων  χρήσης  (use case diagrams).  Το  σύστημα  αυτό 

αξιοποιεί το μετα-μοντέλο υπηρεσιών και υποστηρίζει τη συλλογή των περιγραφών 

των υπηρεσιών,  την εξαγωγή της  σημασιολογικής πληροφορίας,  τη μετάφραση 

αυτής  της  πληροφορίας  στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών και,  τέλος,  την  ανάλυση 

αυτής  της  πληροφορίας.  Επιπλέον,  παρέχονται  τα  κατάλληλα  μέσα  για  την 

αναζήτηση  και  τη  περιήγηση  των  χρηστών  στις  διαδικτυακές  υπηρεσίες.  Στην 

Ενότητα  7 πραγματοποιείται  μια  παρουσίαση  ενός  πρωτότυπου  εφαρμογής  του 

συστήματος  και  στην  Ενότητα  8 παρουσιάζονται  οι  τεχνολογίες  που 

χρησιμοποιήθηκαν για  την  υλοποίηση του συστήματος.  Τέλος,  στην Ενότητα  9 

παρέχονται  τα συμπεράσματα της  παρούσας διπλωματικής εργασίας,  καθώς και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Η αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορά 

την  αναζήτηση  διαδικτυακών  υπηρεσιών  οι  οποίες  έχουν  επισημανθεί  με 

σημασιολογικό  περιεχόμενο.  Συνεπώς,  έχει  επηρεαστεί  έντονα  από  σχετικές 

ερευνητικές  προσπάθειες  στα  πεδία  των  μηχανών  αναζήτησης  διαδικτυακών 

υπηρεσιών και των μηχανών αναζήτησης οι οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται 

σημασιολογικό  περιεχόμενο,  όπως  περιεχόμενο  κωδικοποιημένο  σε  Resource 

Description Framework (RDF)5, και  microformats6. Το πλαίσιο περιγραφής πόρων 

RDF αποτελεί πρότυπο τρόπο για να γίνουν απλές περιγραφές. Πιο συγκεκριμένα, 

αποτελεί  ένα  ξεκάθαρο  σύνολο  κανόνων  για  την  παροχή  απλής  περιγραφικής 

πληροφορίας.  Το  RDF μοντέλο  δεδομένων  παρουσιάζει  αρκετές  ομοιότητες  με 

άλλες  κλασσικές  προσεγγίσεις  μοντελοποίησης,  όπως  είναι  το  διάγραμμα 

οντοτήτων-συσχετίσεων  και  το  διάγραμμα  κλάσεων  καθώς  βασίζεται  στην  ιδέα 

ορισμού  προτάσεων  για  πόρους  μέσω  εκφράσεων  της  μορφής  Υποκείμενο 

(Subject) – Κατηγόρημα (Predicate) – Αντικείμενο (Object). Οι εκφράσεις αυτές 

ονομάζονται RDF τριπλέτες και αποτελούν μια στοιχειώδη δομή αποθήκευσης της 

σημασιολογικής πληροφορίας. Μια  RDF τριπλέτα αποτελείται  από τρία μέρη: το 

υποκείμενο,  το  κατηγόρημα  και  το  αντικείμενο.  Το υποκείμενο  περιγράφει  την 

έννοια που ορίζεται μέσω της τριπλέτας και το κατηγόρημα περιγράφει τη σχέση 

μεταξύ  του  υποκειμένου  και  του  αντικειμένου.  Για  παράδειγμα,  θέλοντας  να 

δηλώσουμε την πρόταση «Η Άννα είναι 24 χρονών» μέσω μιας RDF τριπλέτας, η 

«Άννα» θα ήταν το υποκείμενο της τριπλέτας, «hasAge» θα ήταν το κατηγόρημα 

της τριπλέτας και «24» θα ήταν το αντικείμενο της τριπλέτας.

Τα microformats είναι ένα σύνολο από απλές τυποποιημένες μορφοποιήσεις, οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, όπως είναι το  XML και η 

XHTML.  Η  ενότητα  αυτή  είναι  οργανωμένη  ως  εξής:  αρχικά  παρουσιάζονται 

μηχανές αναζήτησης διαδικτυακών υπηρεσιών, στη συνέχεια δίνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά  των  μηχανών  αναζήτησης  Σημασιολογικού  Ιστού  και  τέλος 

παρουσιάζεται πώς η εργασία αυτή διαφοροποιείται από σχετικές προσπάθειες.

2.1.Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Οι μηχανές αναζήτησης οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή των κατάλληλων 

μέσων για την εύρεση διαδικτυακών υπηρεσιών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες:

5  http://www.w3.org/RDF/ 
6  http://microformats.org/ 
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• Μηχανές  αναζήτησης  βασισμένες  στη  συλλογή  περιγραφών  των 

διαδικτυακών υπηρεσιών.

• Μηχανές αναζήτησης οι οποίες βασίζουν τον μηχανισμό εύρεσης υπηρεσιών 

στη χρήση οντολογιών.

• Μηχανές αναζήτησης οι οποίες χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης γενικού 

σκοπού για την εύρεση διαδικτυακών υπηρεσιών.

Σε  σχέση  με  την  πρώτη  κατηγορία,  οι  Chen  et al.  [9]  προτείνουν  ένα 

μηχανισμό  εύρεσης  διαδικτυακών  υπηρεσιών  των  οποίων  οι  περιγραφές  είναι 

κωδικοποιημένες σε  WSDL. Η λύση που προτείνουν εκμεταλλεύεται τεχνολογίες 

από  τους  ερευνητικούς  χώρους  της  Ανάκτησης  Πληροφορίας  (Information 

Retrieval -  IR)  και  της  Επεξεργασίας  Φυσικής  Γλώσσας  (Nature Language 

Processing -  NLP).  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  μηχανισμός  ο  οποίος  παρουσιάζεται 

συλλέγει  περιγραφές  διαδικτυακών  υπηρεσιών  κωδικοποιημένων  σε  WSDL, 

επεξεργάζεται το περιεχόμενό τους και ευρετηριοποιεί τις υπηρεσίες με βάση αυτό 

το περιεχόμενο.

Οι  Willmott  et al.  [9]  υποστηρίζουν  ότι  προσεγγίσεις  βασισμένες  σε 

καταλόγους, όπως είναι το UDDI, δημιουργούν ένα πλήθος προβλημάτων τα οποία 

είναι  δυνατό  να  περιπλέξουν  το  διαμοιρασμό  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία οδήγησαν προηγούμενες προσπάθειες 

καθιέρωσης  ενός  συστήματος  διαμεσολάβησης  για  διαδικτυακές  υπηρεσίες  να 

αποτύχουν, όπως είναι η αποτυχία σύγχρονων τεχνολογιών να υποστηρίξουν τις 

διαδικασίες της δημοσιοποίησης και της εύρεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών σε 

διαδικτυακό επίπεδο [9]. Επιπλέον, όπως θα δούμε στην Ενότητα 3, υπάρχει ένα 

ευρύ  φάσμα  μοντέλων  που  αφορά  τις  περιγραφές  υπηρεσιών,  και  συνεπώς  ο 

περιορισμός  σε  ένα  μοναδικό  μοντέλο  το  οποίο  χρησιμοποιείται  από  ένα 

συγκεκριμένο δημόσιο κατάλογο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Κατά συνέπεια, 

παρουσιάζουν μια απλή αρχιτεκτονική και αναπτύσσουν μια πρότυπη υπηρεσία για 

την  αναζήτηση  περιγραφών  υπηρεσιών  η  οποία  παρέχει  τη  δυνατότητα  της 

αναζήτησης  στο  Διαδίκτυο  περιγραφών  κωδικοποιημένων  σε  ένα  σύνολο 

μορφοποιήσεων, όπως είναι η WSDL, η OWL-S, η WSML/WSMO, η WS-CDL και η 

XML.

Η μηχανή αναζήτησης Seekda [9] αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια, η οποία 

παρέχει τη δυνατότητα της χρήσης υπηρεσιών στο Διαδίκτυο κατ’ απαίτηση από 

τους  χρήστες  (on demand)  και  της  βελτίωσης  της  προσβασιμότητας  στις 

διαδικτυακές  υπηρεσίες.  Ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  αναζήτησης  μια 

διαδικτυακής  υπηρεσίας  είτε  εισάγοντας  μια  λέξη-κλειδί  ή  περιηγούμενος  στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα  tag cloud το οποίο προέρχεται από 

τα  tags τα  οποία  χρησιμοποίησαν  οι  χρήστες  της  πλατφόρμας  για  να 
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χαρακτηρίσουν μια υπηρεσία. Το  tag cloud είναι  μια οπτικοποίηση των  tags τα 

οποία  προέρχονται  από τους χρήστες.  Τα  tags είναι  συνήθως απλές  λέξεις  και 

φράσεις  των  οποίων  η  συχνότητα  προσδιορίζεται  από  το  μέγεθος  της 

γραμματοσειράς  τους  και  το  χρώμα  τους.  Επιπλέον,  η  Seekda παρέχει  σημεία 

πρόσβασης για την εκτέλεση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, εάν βέβαια αυτά είναι 

διαθέσιμα από τον πάροχο της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί 

να εκτελέσει μια υπηρεσία παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα στην υπηρεσία.

Η Woogle [9] είναι ένας online κατάλογος διαδικτυακών υπηρεσιών και πόρων 

του  Διαδικτύου.  Ο κατάλογος  αυτός  αναζητά  στο  Διαδίκτυο  WSDL περιγραφές 

υπηρεσιών και αφού επεξεργαστεί τις περιγραφές αυτές, ομαδοποιεί τις υπηρεσίες 

σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής τους (π.χ. καιρός, αθλητικά) και σύμφωνα με 

το  μέρος  στο  οποίο  γίνονται  διαθέσιμες.  Επιπλέον,  παρέχει  τη  δυνατότητα 

αναζήτησης  με  βάση  λέξεις-κλειδιά  για  να  διαχειριστεί  την  αναζήτηση  των 

διαδικτυακών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν προσεγγίσεις όπου μια οντολογία 

χρησιμοποιείται  για  την  εύρεση  και  ταξινόμηση  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών. 

Αυτές  οι  προσεγγίσεις  επιδιώκουν  την  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  που 

επιστρέφονται  στον  χρήστη με  τη  βοήθεια οντολογιών που μοντελοποιούν ένα 

πεδίο εφαρμογής ή ένα ανώτερο επίπεδο περιγραφής των υπηρεσιών. Οι Bin et al. 

[9] προτείνουν μια μέθοδο για την αναζήτηση διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένη 

σε μια οντολογία η οποία μοντελοποιεί ένα γενικό πεδίο εφαρμογής που είναι ο 

τουρισμός. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η εύρεση διαδικτυακών υπηρεσιών οι 

οποίες αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Αρχικά, ανέπτυξαν ένα μηχανισμό 

συλλογής  WSDL αρχείων.  Έπειτα,  χρησιμοποίησαν  μια  οντολογία  για  να 

αναπαραστήσουν  το  πεδίο  ανάλυσης  (domain).  Τέλος,  ένας  μηχανισμός 

ταξινόμησης αναπτύχθηκε για τον εντοπισμό WSDL αρχείων (υπηρεσιών) από τα 

υπόλοιπα αρχεία που έχουν συλλεχθεί. 

Ακολουθώντας μια παρόμοια προσέγγιση, οι  Condack et al. [9] παρουσιάζουν 

ένα  εργαλείο  για  την  αναζήτηση  διαδικτυακών  υπηρεσιών  με  σημασιολογικό 

περιεχόμενο ανεπτυγμένων στο περιβάλλον  Swell. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξαν 

μια εξειδικευμένη οντολογία (SwellOnt) και μια γλώσσα ερωτημάτων (SwellQL) η 

οποία  χρησιμοποιείται  στο  συγκεκριμένο  περιβάλλον.  Η  οντολογία  SwellOnt 

στοχεύει  στον  καθορισμό  μιας  γενικού σκοπού οντολογίας  η  οποία  αφορά την 

περιγραφή υπηρεσιών αναφορικά με την αναζήτηση και τον ορισμό λειτουργικών 

και μη-λειτουργικών παραμέτρων των υπηρεσιών.

Οι  Daewook et al. [9] παρουσιάζουν μια σημασιολογική μηχανή αναζήτησης 

διαδικτυακών  υπηρεσιών  η  οποία  έχει  τη  δυνατότητα  της  βελτίωσης  της 

ανάκλησης  (recall)  και  της  ακρίβειας  (precision)  των  αποτελεσμάτων 
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χρησιμοποιώντας  τόσο  μια  προσέγγιση  ομαδοποίησης  όσο  και  μια  οντολογική 

προσέγγιση.  Επιπρόσθετα,  οι  Syeda-Mahmood et al.  [9]  χρησιμοποιούν  τόσο 

οντολογίες βασισμένες σε ένα πεδίο εφαρμογής, όπως είναι το εμπόριο, όσο και 

οντολογίες  ανεξαρτήτως  πεδίου  εφαρμογής,  σε  αυτή  την  περίπτωση 

χρησιμοποιούνται  τεχνικές  επεξεργασίας  φυσικής  γλώσσας,  για  την  εύρεση 

περιγραφών υπηρεσιών. 

Τέλος,  το  ενδεχόμενο  εύρεσης  διαδικτυακών  υπηρεσιών  χρησιμοποιώντας 

μηχανές αναζήτησης γενικού τύπου ερευνάται από τους Al-Masri και Mahmoud [9, 

9]. Εντοπίζουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις 

ιστοσελίδες. Υποστηρίζουν ότι  είναι  απαραίτητη η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ο 

οποίος  θα  εξειδικεύεται  στις  διαδικτυακές  υπηρεσίες  και  ίσως  θα  μπορεί  να 

υποβοηθείται  από  υπάρχουσες  μηχανές  αναζήτησης.  Οι  Song et al.  [9] 

ακολουθούν μια παρόμοια προσέγγιση όπου χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης 

γενικού σκοπού, όπως είναι η Google και η Altavista, για την εύρεση διαδικτυακών 

υπηρεσιών.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  μηχανές  αναζήτησης  γενικού  σκοπού 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τον  εντοπισμό  διαδικτυακών  υπηρεσιών. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η μέθοδος που επιλέγεται για τη δημοσιοποίηση μιας 

διαδικτυακής υπηρεσίας μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα που επιστρέφονται.

2.2.Μηχανές Αναζήτησης Σημασιολογικού Ιστού

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η δεύτερη κατηγορία προσεγγίσεων σχετικών με 

τη  δική  μας  αφορά  μηχανές  αναζήτησης  οι  οποίες  αναγνωρίζουν  και 

επεξεργάζονται  σημασιολογικό  περιεχόμενο,  το  οποίο  υπάρχει  σε  έγγραφα στο 

Διαδίκτυο. Οι μηχανές αναζήτησης αυτής της κατηγορίας διαφέρουν από εκείνες οι 

οποίες  παρουσιάσθηκαν  στην  προηγούμενη  ενότητα,  στο  γεγονός  ότι  δεν 

αναζητούν,  επεξεργάζονται  ή  διαχειρίζονται  διαδικτυακές  υπηρεσίες  αλλά 

έγγραφα.  Οι  Esmaili  et al.  [9]  προτείνουν  μια  μέθοδο  κατηγοριοποίησης  των 

μηχανών αναζήτησης  σημασιολογικού  ιστού.  Σύμφωνα με  αυτή  υπάρχουν  δύο 

κατηγορίες  μηχανών  αναζήτησης  σημασιολογικού  ιστού:  μηχανές 

προσανατολισμένες σε Οντολογίες (Ontology Search Engines) και Σημασιολογικές 

μηχανές,  οι  οποίες  προσπαθούν  να  βελτιώσουν  τα  αποτελέσματα  αναζήτησης 

χρησιμοποιώντας  πρότυπα  του  Σημασιολογικού  Ιστού  και  οντολογικές  γλώσσες 

(Semantic Search Engines) για την ανίχνευση σχέσεων μεταξύ πόρων (resources) 

του Διαδικτύου. 

Η  Swoogle [9]  είναι  μια  μηχανή  αναζήτησης  η  οποία  ανήκει  στην  πρώτη 

κατηγορία.  Αποτελεί  ένα  σύστημα  το  οποίο  βασίζεται  σε  crawlers για  την 

ευρετηριοποίηση και ανάκτηση αρχείων του Σημασιολογικού Ιστού σε RDF ή OWL. 

Το σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο από crawlers για την αναζήτηση URL τα 
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οποία  οδηγούν  σε  αρχεία  Σημασιολογικού  Ιστού.  Ο  πιο  σημαντικός  crawler ο 

οποίος  αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  του  συστήματος  είναι  ο  Swoogle Crawler.  Ο 

Swoogle Crawler αρχικά επαληθεύει  εάν το αρχείο  προς επεξεργασία είναι  ένα 

έγκυρο αρχείο Σημασιολογικού Ιστού και έπειτα επιχειρεί να εντοπίσει νέα αρχεία 

Σημασιολογικού Ιστού αναλύοντας τα URLs τα οποία ορίζονται μέσα στο αρχείο. Το 

ευρετήριο  σημασιολογικού  ιστού  Sindice [9]  ανήκει,  επίσης,  στην  πρώτη 

κατηγορία καθώς συλλέγει και ευρετηριοποιεί πόρους του Σημασιολογικού Ιστού 

διατηρώντας μια λίστα των αρχείων όπου αυτοί οι πόροι έχουν εντοπιστεί.

Η  δεύτερη  κατηγορία  μηχανών  αναζήτησης  αφορά  τις  μηχανές  όπου  η 

αναζήτηση δε στηρίζεται στην ευρετηριοποίηση των πόρων του Σημασιολογικού 

Ιστού αλλά στην ενοποίηση του συνόλου των πόρων που έχουν συλλεχθεί και στη 

διαχείρισή  τους  ως  μια  ενότητα.  Η  μηχανή  αναζήτησης  Semantic Web Search 

Engine (SWSE) [9] αποτελεί μια μηχανή αναζήτησης η οποία ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία.  Βασίζεται  σε  ένα  μοντέλο  το  οποίο  είναι  προσανατολισμένο  στις 

οντότητες  και  συνεπώς  επιτρέπει  την  περιγραφή  οντοτήτων,  όπως  είναι  οι 

άνθρωποι, οι περιοχές και γενικά οι πόροι. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης είναι δομημένες περιγραφές των οντοτήτων. Το σύστημα λειτουργεί 

σε ένα σύνολο από  RDF εγγραφές και έχει  ως στόχο την παροχή δυνατότητας 

αναζήτησης και διενέργειας ερωτημάτων σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από 

την ενοποίηση ενός μεγάλου αριθμού πηγών. Στο σύστημα το οποίο αναπτύσσεται 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανάκτησης (Fetch 

Module) η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μηχανής SWSE.

2.3.Η δική μας προσέγγιση

Ο πίνακας παρακάτω συνοψίζει τις προσπάθειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο 

πεδίο της αναζήτησης υπηρεσιών και σημασιολογικού περιεχομένου.

Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτυακών 

Υπηρεσιών

Μηχανές Αναζήτησης 

Σημασιολογικού 

Περιεχομένου

Συλλογή 

διαδικτυακώ

ν υπηρεσιών

Αναζήτηση 

βασισμένη σε 

οντολογίες

Αναζήτηση με τη 

χρήση μηχανών 

αναζήτησης 

γενικού σκοπού

Ontology 

Search 

Engines

Semantic 

Search 

Engines
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Sindice [9]
SWSE [9]

Πίνακας 1: Σύνοψη ερευνητικών προσπαθειών

Συνοψίζοντας, υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες οι  οποίες έχουν ως στόχο να 

δώσουν  λύση  στην  αναζήτηση  διαδικτυακών  υπηρεσιών  και  περιεχομένου  του 

Σημασιολογικού Ιστού. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν προσπάθειες που ακολουθούν 

το μοντέλο της δημοσιοποίησης των υπηρεσιών σε ένα κεντρικό σημείο. Επιπλέον, 

οι  μηχανισμοί  που  παρουσιάσθηκαν  και  αφορούν  την  αναζήτηση  διαδικτυακών 

υπηρεσιών βασίζονται στις περιγραφές των υπηρεσιών χωρίς να εκμεταλλεύονται 

την  ύπαρξη  σημασιολογικού  περιεχομένου  μέσα  σε  αυτές,  όταν  αυτό  υπάρχει. 

Αντίθετα,  η  δική  μας  προσέγγιση  λαμβάνει  υπόψη  αυτή  τη  σημασιολογική 

πληροφορία  παρέχοντας  τα  κατάλληλα  μέσα  ανίχνευσης,  εξαγωγής  και 

επεξεργασίας  αυτής  της  πληροφορίας.  Επιπλέον,  στοχεύει  στη  βελτίωση  της 

διαδικασίας αναζήτησης και στην ανίχνευση συσχετίσεων μεταξύ των υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας αυτή τη σημασιολογική πληροφορία.

Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση που προτείνεται  στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας διαφέρει από τις προσεγγίσεις οι  οποίες παρουσιάσθηκαν σε αυτή την 

ενότητα, σε τρία σημεία:

1. Η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτείνεται είναι ανεξάρτητη του 

σημασιολογικού μοντέλου υπηρεσιών το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 

περιγραφή της υπηρεσίας. Συνεπώς, οι περιγραφές των υπηρεσιών για 

τις  οποίες  έχει  σχεδιασθεί  το  σύστημα  μπορούν  να  ακολουθούν 

οποιοδήποτε μοντέλο υπηρεσιών.

2. Προτείνουμε  ένα  σημασιολογικό  μοντέλο  υπηρεσιών,  το  οποίο 

προκύπτει  από  την  ανάλυση  των κοινών στοιχείων των υπαρχόντων 

μοντέλων υπηρεσιών. Η αντιστοίχιση της σημασιολογικής πληροφορίας 

σε ένα μετα-μοντέλο υπηρεσιών εισήγαγε ένα σύνολο από οφέλη, τα 

οποία  θα  συζητηθούν  πιο  αναλυτικά  στην  Ενότητα  4.  Μια  παρόμοια 

προσέγγιση,  όπου  προτάθηκε  ένα  μετά-μοντέλο  για  σημασιολογικές 

διαδικτυακές υπηρεσίες προτείνεται από τους Klusch et al. [9]. Αυτό το 

μετα-μοντέλο αποτελεί μια αφαιρετική προσέγγιση των μοντέλων OWL-

S, WSMO και SAWSDL.

3. Τέλος, εμπλουτίζουμε αυτό το μετα-μοντέλο υπηρεσιών προσθέτοντας 

κοινωνικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από την αντίληψη του τελικού 

χρήστη και την επαφή του με την υπηρεσία. 
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3. Συγκριτική  ανάλυση  μοντέλων  για  τη 

σημασιολογική επισήμανση υπηρεσιών

Οι  Service-Oriented Architectures έχουν  κύριο  στόχο  την  παροχή  κατάλληλων 

μέσων για την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας 

στοχεύοντας  στην  επαναχρησιμοποίηση,  στη  διαλειτουργικότητα  και  στην 

ολοκλήρωση  των  υπηρεσιών.  Η  επικρατούσα  τεχνολογία  για  την  υλοποίηση 

Service-Oriented Architectures είναι  οι  διαδικτυακές  υπηρεσίες  (Web services). 

Πρότυπα  όπως  το  Web Service Description Language (WSDL)7 υποστηρίζουν 

υλοποιήσεις των SOA οι οποίες είναι βασισμένες σε διαδικτυακές υπηρεσίες [9]. Το 

WSDL παρέχει  μια  βασική  περιγραφή  της  διαδικτυακής  υπηρεσίας  και  των 

λειτουργιών που αυτή προσφέρει. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

WSDL περιγραφές  υπάρχουν  σε  συντακτικό  επίπεδο.  Η  απουσία  στοιχείων 

αναγνωρίσιμων και κατανοητών από τις μηχανές εμποδίζει  την αυτοματοποίηση 

της  εύρεσης  και  της  σύνθεσης  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών  [9].  Συνεπώς,  η 

ανάγκη για τον εμπλουτισμό της εκφραστικότητας που παρέχεται από το WSDL με 

σημασιολογικά  στοιχεία  οδήγησε  σε  προσπάθειες  για  την  ανάπτυξη 

σημασιολογικών περιγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών. Κατατάσσοντας αυτές 

τις  προσπάθειες  με  χρονολογική  σειρά,  ξεκινάμε  με  την  DARPA Agent Markup 

Language for Services (DAML-S) η οποία μετέπειτα εξελίχθηκε στην Web Ontology 

Language for Services (OWL-S)  [9].  Έπειτα,  ακολούθησαν  το  Web Service 

Semantics (WSDL-S) [9], το Semantic Web Services Framework (SWSF) [9], το 

Web Service Modelling Ontology (WSMO) [9] και το  Internet Reasoning Service 

(IRS) [9]. Τέλος, προτάθηκε το Web Service Modelling Ontology-Lite (WSMO-Lite) 

[9] σε μια προσπάθεια απλούστευσης του WSMO. 

Αυτά  τα  μοντέλα  σημασιολογικών  διαδικτυακών  υπηρεσιών  (Semantic Web 

Service Models)  στοχεύουν  στην  ενίσχυση  των περιγραφών των διαδικτυακών 

υπηρεσιών με πλούσιες περιγραφές των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς τους και 

των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, όπως είναι οι διεπαφές των υπηρεσιών, 

τα  δεδομένα  που  δίνονται  ως  είσοδος  στις  υπηρεσίες  και  τα  δεδομένα  που 

παράγονται ως έξοδος από αυτές. Κατά συνέπεια, προσφέρουν τα κατάλληλα μέσα 

για  την  αυτοματοποιημένη  ή  ημι-αυτοματοποιημένη  εύρεση,  σύνθεση, 

δημοσιοποίηση και ανάκληση των υπηρεσιών [9,  9]. Παρόλο που οι περιγραφές 

των υπηρεσιών που δημιουργούνται από αυτά τα μοντέλα έχουν κοινά στοιχεία, η 

εκφραστικότητα  που  υποστηρίζεται  καθώς  και  το  επίπεδο  εμβάθυνσης  της 

περιγραφής που μπορεί να επιτευχθεί διαφέρει σημαντικά. 

7  http://www.w3.org/TR/wsdl20/ 
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Πρόσφατα,  γίνονται  προσπάθειες  ενσωμάτωσης  της  σημασιολογικής 

πληροφορίας  σε  ήδη  καθιερωμένα  πρότυπα.  Αυτές  οι  προσπάθειες,  τις  οποίες 

ονομάζουμε  lightweight μοντέλα  υπηρεσιών,  στοχεύουν  στην  παροχή  μεθόδων 

σημασιολογικής  επισήμανσης  διαδικτυακών  υπηρεσιών  χωρίς  να  εισάγουν 

περιορισμούς,  όπως είναι  η  γλώσσα οντολογιών που θα χρησιμοποιηθεί  για τη 

μοντελοποίηση της πληροφορίας, και πολυπλοκότητα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να 

τονισθεί  το  γεγονός  ότι  κάποια  από  αυτά  τα  μοντέλα  είναι  συνδεδεμένα 

αποκλειστικά με το  μοντέλο  WSDL,  συνεπώς η  εφαρμογή τους σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται πρωτοκόλλα, όπως είναι το HTTP και REST, 

δεν είναι δυνατή.

Κύριος  λόγος  εμφάνισης  αυτών  των  μοντέλων αποτελεί  η  ανάγκη  ύπαρξης 

προσεγγίσεων  για  την  περιγραφή  μιας  υπηρεσίας  στο  Διαδίκτυο.  Όπως  έχει 

υποστηριχθεί από τον Benjamins [9] αναφορικά με τη συσχέτιση του Διαδικτύου 

και  των  Service-Oriented Architectures,  η  παροχή  ευέλικτων  υποδομών 

βασισμένων  στο  Διαδίκτυο  θα  διευκολύνει  την  υιοθέτησή  τους  τόσο  από  τους 

παρόχους υπηρεσιών όσο και από τους χρήστες. Επιπλέον, ο Xuan [9] υποστηρίζει 

ότι  οι  οντολογίες  υπηρεσιών  συνήθως  περιγράφουν  τα  σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά  των  διεπαφών  τους,  όπως  είναι  οι  μεταβάσεις  μεταξύ  των 

καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρεθεί μια υπηρεσία. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι διαφορετικά από τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, όπως είναι 

οι λειτουργίες της υπηρεσίας, σε ποιους απευθύνεται, το κόστος κτλ. Για το λόγο 

αυτό,  οι  υπάρχουσες  προσεγγίσεις  μοντέλων  σημασιολογικών  διαδικτυακών 

υπηρεσιών δεν διευκολύνουν ουσιαστικά την αυτοματοποιημένη εύρεση, σύνθεση 

και  εκτέλεση  των  υπηρεσιών.  Επίσης  η  αυξημένη  πολυπλοκότητα  αυτών  των 

προσεγγίσεων  αποθαρρύνει  την  υιοθέτησή  τους  τόσο  από  άτομα  με  τεχνικό 

υπόβαθρο όσο και από άτομα με επιχειρησιακό υπόβαθρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρά το γεγονός ότι τόσο το  OWL-S μοντέλο όσο και το  WSMO μοντέλο έχουν 

υποβληθεί στο W3C8 οργανισμό, κανένα από αυτά δεν έχει γίνει ακόμη στάνταρντ. 

Συνεπώς, κρίνεται σημαντική η μελέτη  lightweight προσεγγίσεων, όπως είναι το 

μοντέλο  Semantic Annotations for WSDL (SAWSDL) [9], το μοντέλο  Semantic 

Annotation on RESTful services (SAREST) [9] και το Micro Web Service Modeling 

Ontology (MicroWSMO)  [9].  Η  Εικόνα  2 απεικονίζει  ένα  χρονοδιάγραμμα 

εμφάνισης των μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

8  http://www.w3.org/ 
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Εικόνα 2: Χρονοδιάγραμμα εμφάνισης των μοντέλων σημασιολογικών 

διαδικτυακών υπηρεσιών

Προσπαθώντας  να  μοντελοποιήσουμε  τις  διαφορετικές  κατηγορίες 

χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας, υιοθετούμε τα πέντε επίπεδα που απαρτίζουν μια 

ολοκληρωμένη περιγραφή υπηρεσίας όπως προτείνονται στο [9]. Αυτά τα επίπεδα 

είναι:

• Πληροφοριακό  Μοντέλο  (Information Model).  Αποτελεί  το  μοντέλο  των 

δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για τη σημασιολογική περιγραφή των 

δεδομένων που απαιτούνται ως είσοδος σε μια υπηρεσία, των δεδομένων 

που  παράγονται  ως  έξοδος  από  μια  υπηρεσία  και  των  μηνυμάτων 

σφάλματος.  Οι  οντολογίες  κατέχουν  κυρίαρχη  θέση  στον  ορισμό  του 

μοντέλου των δεδομένων και συνεπώς αντιπροσωπεύουν τα σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά  τα  οποία  είναι  ενσωματωμένα  στις  περιγραφές  των 

υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το πληροφοριακό μοντέλο για το πεδίο του 

τουρισμού  μπορεί  να  αποδοθεί  μέσα  από  μια  οντολογία  όπου  ορίζονται 

έννοιες, όπως Ταξίδι, Προορισμός, Πτήση κτλ.

• Περιγραφές  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  (Functional Descriptions). 

Περιγράφουν  τη  λειτουργικότητα  μιας  υπηρεσίας,  δηλαδή  τα 

χαρακτηριστικά που μπορεί να προσφέρει μια υπηρεσία στους πελάτες της 

όταν αυτή καλείται. Συνήθως, αυτές οι λειτουργικότητες εκφράζονται ως 

ικανότητες (capabilities)  οι  οποίες  ορίζουν  τις  συνθήκες  που  πρέπει  να 

ικανοποιούνται  για  την  εκτέλεση  της  διαδικτυακής  υπηρεσίας  και  τα 

αποτελέσματα που παράγονται μετά την εκτέλεση. Για παράδειγμα, στην 

περιγραφή  μιας  υπηρεσίας  υποστήριξης  γεωγραφικών  συστημάτων  θα 

πρέπει  να  δίνεται  η  δυνατότητα  ορισμού  των  λειτουργικοτήτων  της 

υπηρεσίας όπως είναι η εύρεση της πρωτεύουσας μιας χώρας, η εύρεση της 

συντομότερης διαδρομής κτλ. Για κάθε μία από αυτές τις λειτουργικότητες 

θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα καθορισμού κάποιων συνθηκών 

πριν και μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας (π.χ. έλεγχος της ύπαρξης της 

χώρας που εισήγαγε ο χρήστης).

29



• Περιγραφές  μη-λειτουργικών  χαρακτηριστικών  (Non-functional 

Descriptions).  Ορίζουν  κάποια  χαρακτηριστικά  των  υπηρεσιών  τα  οποία 

σχετίζονται με την υλοποίηση ή το περιβάλλον εκτέλεσης της διαδικτυακής 

υπηρεσίας.  Αυτές  οι  περιγραφές  συχνά  εκφράζονται  ως  μη-λειτουργικές 

ιδιότητες,  όπως είναι  το όνομα, ο συντάκτης,  το  URL και  η έκδοση της 

υπηρεσίας.

• Περιγραφές  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς  (Behavioral Descriptions). 

Ορίζουν την εξωτερική και την εσωτερική συμπεριφορά μιας υπηρεσίας. Οι 

διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες είναι δυνατό να βρεθεί μια υπηρεσία 

καθώς και οι μεταβάσεις ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις απαρτίζουν τη 

συμπεριφορά της υπηρεσίας και είναι δυνατό να υλοποιηθούν με διάφορους 

τρόπους. Για παράδειγμα, μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί μια 

υπηρεσία είναι η ταυτοποίηση των δεδομένων εισόδου τα οποία εισήγαγε ο 

χρήστης.

• Περιγραφές τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Descriptions).  Ορίζουν 

λεπτομέρειες  που  σχετίζονται  με  τη  μορφή  των  μηνυμάτων,  των 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας και  των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης των 

διαδικτυακών υπηρεσιών.  Αυτές  οι  περιγραφές  αφορούν  την  ουσιαστική 

επικοινωνία με την υπηρεσία και τελικά την εκτέλεσή της. 

Υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες για τη περιγραφή και τον εντοπισμό των 

διαφορών ανάμεσα στα μοντέλα υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι Cabral  et al. [9] 

αναλύουν τα μοντέλα IRS, OWL-S και WSMF. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνουν πώς 

τα  στοιχεία  ανώτερου  επιπέδου  αυτών  των  μοντέλων  διευκολύνουν  βασικές 

λειτουργίες  των διαδικτυακών υπηρεσιών όπως είναι  η εύρεση και  η  σύνθεση. 

Επιπλέον,  συγκρίνονται  οι  αρχιτεκτονικές,  οι  οντολογίες  των υπηρεσιών και  τα 

εργαλεία που προσφέρονται από κάθε μοντέλο. Οι  Lara et al. [9] παρέχουν μια 

εννοιολογική σύγκριση των  WSMO και  OWL-S.  Επιδιώκουν τον  εντοπισμό  των 

επικαλύψεων και των διαφορών των δύο μοντέλων και ερευνούν κατά πόσο αυτά 

τα μοντέλα είναι εφαρμόσιμα σε πραγματικά περιβάλλοντα. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, στοχεύουμε στον εντοπισμό των κοινών 

στοιχείων και των διαφορών εννέα μοντέλων διαδικτυακών υπηρεσιών αναφορικά 

με τις οντολογίες υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό περιγραφών 

των  υπηρεσιών.  Έξι  από  αυτά  τα  μοντέλα  αφορούν  μοντέλα  σημασιολογικών 

διαδικτυακών  υπηρεσιών  και  τρία  αφορούν  τις  προσπάθειες  για  την  παροχή 

lightweight μοντέλων υπηρεσιών.

Η  υπόλοιπη  ενότητα  οργανώνεται  ως  εξής:  Αρχικά,  στην  Ενότητα  3.1 

περιγράφουμε τα διαφορετικά στοιχεία που παρέχει κάθε μοντέλο σημασιολογικών 

διαδικτυακών υπηρεσιών και τα συνοψίζουμε σε ένα πίνακα. Στην Ενότητα  3.2 
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συνεχίζουμε  τη  μελέτη  μας  εφαρμόζοντας  την  ίδια  πρακτική  στα  lightweight 

μοντέλα  υπηρεσιών,  συνεπώς  περιγράφουμε  πώς  τα  επίπεδα  υπηρεσιών 

αντιστοιχίζονται  στα  στοιχεία  που  παρέχονται  από  αυτά  τα  μοντέλα  και 

υπογραμμίζουμε  τις  ομοιότητες  και  τις  διαφορές.  Τέλος,  στην  Ενότητα  3.3 

συνοψίζουμε σε ένα συνολικό πίνακα τα στοιχεία που παρέχονται τόσο από τα 

βασικά μοντέλα υπηρεσιών όσο και από τις lightweight προσεγγίσεις. 

3.1.Μοντέλα σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών

Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  παρουσιάσουμε  τα  έξι  μοντέλα  σημασιολογικών 

διαδικτυακών υπηρεσιών, δηλαδή το OWL-S, το SWSF, το WSDL-S, το WSMO, το 

IRS-III και  το  WSMO-Lite και  θα  συζητήσουμε  πώς  τα  διάφορα  επίπεδα  των 

υπηρεσιών υποστηρίζονται από τα στοιχεία τα οποία προσφέρει το κάθε μοντέλο.

3.1.1.Web Ontology Language for Services (OWL-S)

Το  OWL-S [9-9]  είναι  μια  οντολογία  υπηρεσιών  που  ορίζει  τέσσερα  στοιχεία-

κλάσεις ανώτερου επιπέδου. Οι κλάσεις αυτές είναι:

• Service. Αποτελεί το σημείο αναφοράς μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Ορίζει 

τρεις βασικές ιδιότητες έτσι ώστε να επιτραπεί η σύνδεση αυτής της κλάσης 

με τις υπόλοιπες κλάσεις. Αυτές οι ιδιότητες είναι οι: presents, describedBy 

και supports.

• Service Profile. Ορίζει τί κάνει μια υπηρεσία. Συνεπώς, είναι χρήσιμη για 

πράκτορες εύρεσης υπηρεσιών και μηχανές αναζήτησης.

• Service Grounding.  Καθορίζει  πώς  ένας  πράκτορας  μπορεί  να  έχει 

πρόσβαση σε μια διαδικτυακή υπηρεσία.

• Service Model. Παρέχει πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης της 

υπηρεσίας.  Πιο  συγκεκριμένα,  επιτρέπει  την  παροχή  λεπτομερών 

περιγραφών σημασιολογικού περιεχομένου, περιγράφει τις συνθήκες κάτω 

από  τις  οποίες  θα  προκληθούν  συγκεκριμένα  αποτελέσματα  και  τις 

διαδικασίες που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.

Η εικόνα παρακάτω παρουσιάζει τα στοιχεία ανώτερου επιπέδου της οντολογίας 

υπηρεσιών και πώς αυτά συσχετίζονται. 
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Εικόνα 3: Στοιχεία ανώτερου επιπέδου της OWL-S οντολογίας υπηρεσιών

Το  OWL-S παρέχει  πληροφορίες  και  για  τα  πέντε  επίπεδα  περιγραφής 

υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, το Πληροφοριακό 

Μοντέλο  παρουσιάζεται  χρησιμοποιώντας  OWL οντολογίες.  Επιπλέον,  τόσο  η 

κλάση  Service Profile όσο  και  η  κλάση  Service Model περιγράφουν  τις 

λειτουργικότητες των υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία που σχετίζονται με την 

είσοδο και της έξοδο της υπηρεσίας. Επίσης, περιγράφουν τις προϋποθέσεις που 

πρέπει  να  ικανοποιούνται  πριν  από την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  καθώς και  τα 

αποτελέσματα που αυτή επιφέρει. Συνεπώς, το Service Profile και το Service Model 

περιγράφουν χαρακτηριστικά που ανήκουν στο λειτουργικό και το συμπεριφορικό 

επίπεδο περιγραφής. 

Τα μη-λειτουργικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναπαρασταθούν επαρκώς από 

μια  OWL οντολογία,  ενώ  οι  περιγραφές  των  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς 

παρέχονται  μέσα  από  το  OWL-S μοντέλο  υπηρεσιών.  Τέλος,  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά  δίνονται  από  το  Service Grounding το  οποίο  καθορίζει  τις 

λεπτομέρειες που αφορούν την πρόσβαση της υπηρεσίας.

3.1.2.Web Service Semantics (WSDL-S)

Το  WSDL-S [9,9]  αποτελεί  το  μετα-μοντέλο  του  WSDL 2.0  [9],  το  οποίο 

αναπτύχθηκε  στα πλαίσια του έργου  METEOR-S [9].  Το  WSDL-S στοχεύει  στη 

δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών με σημασιολογικό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, 

παρέχει μηχανισμούς για τον καθορισμό των προαπαιτούμενων συνθηκών και των 

αποτελεσμάτων  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών.  Η  επισήμανση  (annotation)  των 

υπηρεσιών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έννοιες ορισμένες σε μια οντολογία.

Μια  σημαντική  διαφορά  με  το  OWL-S μοντέλο  το  οποίο  παρουσιάσθηκε 

προηγουμένως είναι ότι το  WSDL-S επιτρέπει την ενοποίηση της σημασιολογικής 

και  μη-σημασιολογικής  περιγραφής  μιας  διαδικτυακής  υπηρεσίας.  Αυτό 

επιτυγχάνεται  εισάγοντας  τη  σημασιολογική  πληροφορία  (έννοιες  από  την 

οντολογία) μέσα στην WSDL περιγραφή μιας υπηρεσίας.
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Οι  Miller et al.  [9] πραγματοποιούν μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της 

ανάγκης προσθήκης σημασιολογικών στοιχείων στις  περιγραφές των υπηρεσιών 

και στη συνέχεια προτείνουν κατάλληλες επεκτάσεις στην περιγραφή του  WSDL 

για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Οι  Akkiraju et al. [9] παρουσιάζουν μια 

αναθεώρηση της προηγούμενης πρότασης [9]. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η 

ενίσχυση  της  εκφραστικότητας  του  WSDL με  την  εισαγωγή  σημασιολογικού 

περιεχομένου χωρίς όμως να υπάρχει εξάρτηση από κάποια γλώσσα οντολογιών.

Στο  WSDL-S, προτείνονται πέντε στοιχεία επέκτασης σε σχέση με τις  WSDL 

περιγραφές. Αυτά είναι:

• Το  στοιχείο  modelReference.  Δίνει  τη  δυνατότητα  συσχέτισης  ενός 

στοιχείου του WSDL με μια ή περισσότερες έννοιες του σημασιολογικού 

μοντέλου (πχ μιας οντολογίας).

• Το στοιχείο  schemaMapping.  Επιτρέπει  την αντιστοίχιση των στοιχείων 

που αφορούν το  schema μιας διαδικτυακής υπηρεσίας με στοιχεία που 

ορίζονται στο σημασιολογικό μοντέλο. 

• Το στοιχείο category. Επιτρέπει την προσθήκη πληροφορίας που αφορά 

την  κατηγοριοποίηση  της  υπηρεσίας,  η  οποία  μετέπειτα  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  στη  δημοσιοποίηση  της  υπηρεσίας  σε  ένα  κατάλογο 

υπηρεσιών, όπως είναι το UDDI. 

• Το στοιχείο  precondition.  Αποτελεί  ένα σύνολο λογικών εκφράσεων οι 

οποίες  σχηματίζονται  χρησιμοποιώντας  έννοιες  του  σημασιολογικού 

μοντέλου  και  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  επαληθευτούν  πριν  από  την 

εκτέλεση της υπηρεσίας.

• Το στοιχείο  effect. Περιγράφει τις προτάσεις οι οποίες γίνονται αληθείς 

μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Στην Εικόνα 4 δίνεται ένα παράδειγμα μιας υπηρεσίας για την κράτηση θέσεων σε 

πτήσεις όπου τα περισσότερα από τα στοιχεία που προηγουμένως περιγράφηκαν 

χρησιμοποιούνται για να συσχετίσουν τμήματα της περιγραφής με σημασιολογική 

πληροφορία.  Πιο  συγκεκριμένα,  μέσω  του  στοιχείου  category εισάγεται  η 

πληροφορία  που αφορά την κατηγοριοποίηση  της  υπηρεσίας.  Στην  προκειμένη 

περίπτωση η υπηρεσία ανήκει στην κατηγορία Travel. Επιπλέον, χρησιμοποιείται το 

στοιχείο  modelReference για  τη  συσχέτιση  του  δεδομένου  εισόδου 

bookFlightRequest και του δεδομένου εξόδου  bookFlightResponse με τις κλάσεις 

BookFlightRequest και  BookConfirmation αντίστοιχα,  οι  οποίες  ορίζονται  στην 

οντολογία FlightOntology. Τα στοιχεία precondition και effect χρησιμοποιούνται για 

τον ορισμό της προ-συνθήκης ExistingAccountPrecondition και του αποτελέσματος 

FlightBookedEffect.  Τέλος,  χρησιμοποιείται  το  στοιχείο  modelReference για  τη 
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συσχέτιση της προ-συνθήκης και του αποτελέσματος με τις κλάσεις AccountExists 

και FlightBooked της οντολογίας FlightOntology.

Εικόνα 4: Παράδειγμα WSDL-S υπηρεσίας για την κράτηση θέσεων

Το  Πληροφοριακό  Μοντέλο  αναπαρίσταται  από  ένα  σημασιολογικό  μοντέλο 

ανεξάρτητο  της  γλώσσας  της  οντολογίας.  Για  παράδειγμα,  είναι  δυνατό  να 

χρησιμοποιηθεί είτε η OWL ή η WSML ή η RDF για την ανάπτυξη οντολογιών. Το 

WSDL-S δίνει  τη  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Πληροφοριακού  Μοντέλου  με  την 

περιγραφή  της  υπηρεσίας.  Επιπλέον,  οι  περιγραφές  των  λειτουργικών 

χαρακτηριστικών  μπορούν  να  εκφρασθούν  μέσω  των  σημασιολογικών 

επισημάνσεων (semantic annotations) οι οποίες ενσωματώνονται στα τμήματα της 

διαδικτυακής υπηρεσίας που περιγράφουν τις λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα, 

οι  δυνατότητες  μιας  υπηρεσίας  είναι  δυνατό  να  αποτυπωθούν  στις 

προαπαιτούμενες συνθήκες και στα αποτελέσματα των λειτουργιών της υπηρεσίας. 

Οι  περιγραφές  των  συμπεριφορικών  χαρακτηριστικών  της  υπηρεσίας  δίνονται 

μέσω των λειτουργιών και των δεδομένων εισόδου και εξόδου. Οι περιγραφές μη-

λειτουργικών  χαρακτηριστικών  δίνονται  μερικώς  μέσω  του  στοιχείου  category. 

Παρόλα  αυτά,  υπάρχει  η  δυνατότητα  προσθήκης  μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών  με  τη  χρήση  οντολογιών.  Τέλος,  οι  περιγραφές  τεχνικών 

χαρακτηριστικών δίνονται επαρκώς στο WSDL έγγραφο. 
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3.1.3.Semantic Web Services Framework (SWSF)

Το μοντέλο Semantic Web Services Framework (SWSF) [9]  αποτελείται από δύο 

βασικά συστατικά:  την Semantic  Web  Service  Ontology  (SWSO)  [9]  και την 

Semantic Web Service Language (SWSL) [9].  Η  SWSL χρησιμοποιείται  για την 

κωδικοποίηση  των  εννοιών  και  των  περιγραφών  μιας  διαδικτυακής  υπηρεσίας. 

Επίσης,  το  Πληροφοριακό  Μοντέλο  αναπαρίσταται  χρησιμοποιώντας  οντολογίες 

κωδικοποιημένες σε SWSL.

Η SWSO παρουσιάζει ένα εννοιολογικό μοντέλο το οποίο καθορίζει τον τρόπο 

περιγραφής των διαδικτυακών υπηρεσιών.  Επιπλέον,  μια  τυπική αναπαράσταση 

αυτού του μοντέλου δίνεται σε λογική πρώτης-τάξης και καλείται First-order Logic 

Ontology for Web Services (FLOWS). Αυτή η αναπαράσταση αποτελείται από μια 

οντολογία  για  την  περιγραφή  μη-λειτουργικών  χαρακτηριστικών  και  από  μια 

οντολογία για την παροχή του μοντέλου διαδικασιών.

Οι  Service Descriptors παρέχουν  τις  βασικές  πληροφορίες  σχετικά  με  μια 

διαδικτυακή υπηρεσία,  όπως  είναι  το  όνομα  και  ο  συγγραφέας  της  υπηρεσίας. 

Συνεπώς,  οι  περιγραφές  μη-λειτουργικών  χαρακτηριστικών  μιας  διαδικτυακής 

υπηρεσίας μπορούν να εκφρασθούν μέσω των Service Descriptors.

Το  μοντέλο  διαδικασιών  παρέχει  τη  βάση  για  τον  ορισμό  οποιουδήποτε 

μοντέλου διαδικασιών διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα δομικά τμήματα ενός μοντέλου 

διαδικασιών  είναι  οι  ατομικές  διαδικασίες  οι  οποίες  αποτελούν  ατομικές 

δραστηριότητες οι οποίες έχουν παραμέτρους εισόδου, εξόδου, προ-συνθήκες και 

αποτελέσματα.  Η  οντολογία  υπηρεσιών  καθορίζει  πώς  αυτές  οι  παράμετροι 

ορίζονται  και  πώς  συσχετίζονται  με  μια  συγκεκριμένη  ατομική  διαδικασία. 

Συνεπώς, οι περιγραφές λειτουργικοτήτων και οι περιγραφές συμπεριφοράς μιας 

υπηρεσίας μπορούν να εκφρασθούν από ένα μοντέλο διαδικασιών.  

Τέλος,  τα  μηνύματα  για  την  επικοινωνία  με  τις  διαδικτυακές  υπηρεσίες 

μοντελοποιούνται ως ξεχωριστά αντικείμενα στην βασική οντολογία του μοντέλου. 

Οι περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών παρέχονται τόσο από το grounding 

της SWSO όσο και από τους μηχανισμούς grounding της WSDL. 

3.1.4.Web Service Modeling Ontology (WSMO)

Το  WSMO [9,  9]  είναι  ένα εννοιολογικό μοντέλο που αποτελεί  την Ευρωπαϊκή 

προσέγγιση στις  διαδικτυακές υπηρεσίες με σημασιολογικό περιεχόμενο.  Εισάγει 

τέσσερα στοιχεία ανώτερου επιπέδου τα οποία θα πρέπει να περιγραφούν για τον 

ορισμό  μιας  διαδικτυακής  υπηρεσίας.  Αυτά  τα  στοιχεία  είναι  οι  Οντολογίες 

(Ontologies), οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web services), οι Στόχοι (Goals) και οι 

Διαμεσολαβητές (Mediators).

Οι  Οντολογίες παρέχουν  τα  μέσα  κωδικοποίησης  της  απαραίτητης 

σημασιολογικής  πληροφορίας  ορίζοντας  έννοιες  (concepts)  και  σχέσεις 
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(relationships) μεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες αποτελούν τα κύρια στοιχεία μιας 

οντολογίας και  αναπαριστούν κλάσεις  αντικειμένων τα  οποία  μοιράζονται  μια  ή 

περισσότερες  ιδιότητες,  ενώ οι  σχέσεις  μοντελοποιούν  αλληλεξαρτήσεις  μεταξύ 

των εννοιών. Στα πλαίσια του WSMO ορίζεται και χρησιμοποιείται η γλώσσα Web 

Service Modeling Language9 (WSML) για την κωδικοποίηση των οντολογιών.  Ο 

χρήστης είναι  περιορισμένος στη χρήση αυτής της γλώσσας οντολογιών για τη 

μοντελοποίηση του Πληροφοριακού Μοντέλου.

Το στοιχείο που αφορά τις Διαδικτυακές υπηρεσίες παρέχει το εννοιολογικό 

μοντέλο για  την  περιγραφή όλων των τμημάτων μιας  διαδικτυακής υπηρεσίας, 

δηλαδή των μη-λειτουργικών ιδιοτήτων, των δυνατοτήτων και των διεπαφών της. 

Οι δυνατότητες μιας υπηρεσίας περιγράφουν τη λειτουργικότητα που παρέχεται και 

ορίζονται μέσω των προ-συνθηκών, των υποθέσεων, των μετα-συνθηκών και των 

επιπτώσεων.

Η  διεπαφή  μιας  διαδικτυακής  υπηρεσίας  περιγράφεται  καθορίζοντας  το 

choreography και το orchestration της. Το choreography μιας υπηρεσίας καθορίζει 

πώς μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να επιτύχει τη λειτουργικότητά της μέσω της 

αλληλεπίδρασής της με τον χρήστη, ενώ το orchestration μιας υπηρεσίας καθορίζει 

πώς μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να επιτύχει τη λειτουργικότητά της μέσω της 

αλληλεπίδρασής  της  με  άλλες  υπηρεσίες.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  choreography 

περιγράφει  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  επικοινωνία  με  την 

διαδικτυακή υπηρεσία.  Οι  απαραίτητες  πληροφορίες  που αφορούν τα  δεδομένα 

εισόδου και εξόδου μιας υπηρεσίας περιγράφονται σε αυτό το τμήμα. Τέλος, το 

στοιχείο  του  orchestration αντικατοπτρίζει  τις  εξαρτήσεις  μιας  διαδικτυακής 

υπηρεσίας με άλλες υπηρεσίες. 

Οι  Στόχοι χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις επιδιώξεις των χρηστών. 

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για την περιγραφή των επιθυμιών 

του χρήστη και μπορούν να αναπαραστήσουν τη διαδικτυακή υπηρεσία η οποία 

δυνητικά θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.

Οι  Διαμεσολαβητές χειρίζονται  τις  συγκρούσεις  που  αφορούν  τη 

διαλειτουργικότητα  ανάμεσα  σε  στοιχεία  του  WSMO.  Πιο  συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την χρήση 

διαφορετικής  ορολογίας.  Το  WSMO συστήνει  τέσσερις  τύπους  διαμεσολαβητών 

επιτρέποντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  αντιμετώπιση  ετερογένειας  ανάμεσα  σε 

διαφορετικά  WSMO στοιχεία. Οι τύποι αυτοί είναι οι διαμεσολαβητές οντολογιών 

(OOMediators),  οι  διαμεσολαβητές  στόχων  (GGMediators),  οι  διαμεσολαβητές 

διαδικτυακών  υπηρεσιών  (WWMediators)  και  οι  διαμεσολαβητές  διαδικτυακών 

υπηρεσιών-στόχων (WGMediators). Οι διαμεσολαβητές οντολογιών χειρίζονται την 

9  http://www.wsmo.org/wsml/ 
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ανομοιογένεια ανάμεσα σε οντολογίες, ενώ οι διαμεσολαβητές στόχων συνδέουν 

στόχους και επιλύουν διαφορές στις χρησιμοποιούμενες οντολογίες. Επιπλέον, οι 

διαμεσολαβητές  διαδικτυακών  υπηρεσιών-στόχων  συνδέουν  διαδικτυακές 

υπηρεσίες με στόχους και οι διαμεσολαβητές διαδικτυακών υπηρεσιών συνδέουν 

υπηρεσίες διευκολύνοντας την μεταξύ τους συνεργασία.

Το  WSMO παρέχει  όλα  τα  στοιχεία  έτσι  ώστε  να  ορισθεί  μια  διαδικτυακή 

υπηρεσία  σύμφωνα  με  τα  πέντε  επίπεδα  περιγραφής  υπηρεσιών  που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι οντολογίες χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράσταση του Πληροφοριακού Μοντέλου της υπηρεσίας, όπου εκφράζεται το 

μοντέλο δεδομένων εισόδου και εξόδου και των μηνυμάτων σφάλματος. Επιπλέον, 

οι περιγραφές των λειτουργικών χαρακτηριστικών δίνονται μέσα από τον ορισμό 

των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, όπου οι προ-συνθήκες, οι υποθέσεις, οι μετα-

συνθήκες  και  οι  επιπτώσεις  κωδικοποιούνται.  Οι  περιγραφές  μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών  μπορούν  να  αναπαρασταθούν  είτε  χρησιμοποιώντας  μια 

οντολογία είτε μέσω των μη-λειτουργικών ιδιοτήτων της υπηρεσίας. Οι περιγραφές 

συμπεριφοράς παρέχονται μέσω του choreography της υπηρεσίας όπου δίνονται οι 

απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  επικοινωνία  με  την  υπηρεσία.  Τέλος,  οι 

περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών παρέχονται μέσα στο WSDL έγγραφο.

3.1.5.Internet Reasoning Service (IRS)

Το IRS-III [9, 9] προήλθε από την επέκταση του βασικού μοντέλου του IRS-II και 

την ενσωμάτωση του εννοιολογικού μοντέλου του  WSMO. Αποτελεί ένα μοντέλο 

για  τη  δημιουργία  και  την  εκτέλεση  σημασιολογικών  διαδικτυακών  υπηρεσιών. 

Επιπλέον,  μπορεί  να αναλάβει  το ρόλο του διαμεσολαβητή υπηρεσιών ανάμεσα 

στους παρόχους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών παρέχοντας τους κατάλληλους 

μηχανισμούς  για  την  υλοποίηση  του  WSMO μετα-μοντέλου.  Η  οντολογία 

υπηρεσιών η οποία αναπτύχθηκε σε αυτό το μοντέλο αποτελείται από τα παρακάτω 

τμήματα, τα οποία είναι επίσης τμήματα του WSMO:

• Μη-λειτουργικές ιδιότητες. Παρέχουν τις περιγραφές των μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας.

• Πληροφορίες  σχετικές  με  τους  στόχους.  Ο  Στόχος αντιπροσωπεύει  την 

αντίληψη του χρήστη για τις λειτουργικές δυνατότητες μιας υπηρεσίας.

• Λειτουργικές δυνατότητες διαδικτυακής υπηρεσίας.  Οι δυνατότητες αυτές 

εκπροσωπούν την αντίληψη του παρόχου της υπηρεσίας για τα δεδομένα 

εισόδου και εξόδου, για τις προσυνθήκες και τις επιπτώσεις της υπηρεσίας.

• Choreography. Το  choreography μιας υπηρεσίας καθορίζει πώς ο πελάτης 

μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  την  υπηρεσία  και  αποτελεί  τη  δημόσια 

συμπεριφορά της διαδικτυακής υπηρεσίας.
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• Grounding.  Το  grounding καθορίζει  πώς  οι  σημασιολογικές  περιγραφές 

συσχετίζονται με συντακτικές προδιαγραφές, όπως είναι η XML και η WSDL.

• Orchestration.  Το  orchestration καθορίζει  πώς μια διαδικτυακή υπηρεσία 

επικοινωνεί με άλλες υπηρεσίες.

• Διαμεσολαβητές.  Οι διαμεσολαβητές ορίζουν τις συνδέσεις των στοιχείων 

ανώτερου  επιπέδου  και  επιλύουν  τις  συγκρούσεις  που  εντοπίζονται 

αναφορικά με τη διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται.

Το  IRS-III παρέχει  όλα  τα  απαραίτητα  μέσα  για  την  κωδικοποίηση  των  πέντε 

επιπέδων της περιγραφής μιας υπηρεσίας. 

3.1.6.Web Service Modeling Ontology-Lite (WSMO-Lite)

Το  WSMO-Lite [9-9] αποτελεί μια  lightweight προσέγγιση για τη σημασιολογική 

επισήμανση  μιας  διαδικτυακής  υπηρεσίας.  Δημιουργήθηκε  με  στόχο  να 

ικανοποιήσει την ανάγκη από κάτω προς τα πάνω μοντελοποίησης των υπηρεσιών, 

όπου  πρώτα  ορίζεται  η  τεχνική  περιγραφή  της  υπηρεσίας  και  πάνω  σε  αυτή 

οικοδομείται  η  συνολική  περιγραφή  της  υπηρεσίας  με  την  προσθήκη 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών. Ακολουθεί την ίδια δομή με αυτή του  WSMO 

παραλείποντας  κάποιες  έννοιες  για  λόγους  απλότητας.  Πιο  συγκεκριμένα,  στο 

WSMO-Lite δεν υπάρχουν οι  έννοιες  των στόχων και  των διαμεσολαβητών. Οι 

διαμεσολαβητές  αντιμετωπίζονται  ως  στοιχεία  της  εκάστοτε  υποδομής,  ενώ  οι 

στόχοι ως στοιχεία εξαρτημένα από το χρησιμοποιούμενο μηχανισμό εύρεσης των 

υπηρεσιών.  Κατά  συνέπεια,  τα  μόνα  στοιχεία  ανώτερου  επιπέδου  τα  οποία 

ορίζονται  στα  πλαίσια  του  WSMO-Lite είναι  οι  οντολογίες  και  οι  διαδικτυακές 

υπηρεσίες. Η οντολογία υπηρεσιών του WSMO-Lite ορίζει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Οντολογία. Οι οντολογίες που αναπτύσσονται μέσω του μοντέλου WSMO-

Lite ορίζουν το πληροφοριακό μοντέλο των υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι  το  WSMO-Lite επιτρέπει  τη  χρήση  οποιασδήποτε  γλώσσας 

κωδικοποίησης οντολογιών με RDF σύνταξη.

• Ρίζα  ταξινόμησης  (Classification root).  Αποτελεί  τον  κόμβο  ρίζα  μιας 

ταξινόμησης  η  οποία  περιγράφει  τις  λειτουργικότητες  της  υπηρεσίας.  Η 

ταξινόμηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια ταξινομία η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της 

υπηρεσίας. Η έννοια της ταξινόμησης των λειτουργικοτήτων μιας υπηρεσίας 

εισάγεται πρώτη φορά στο WSMO-Lite, ενώ δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη 

έννοια στο WSMO.

• Μη-λειτουργική παράμετρος. Εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη μη-λειτουργική 

παράμετρο η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς.
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• Συνθήκη  (Condition).  Εκπροσωπεί  τις  συνθήκες  οι  οποίες  θα  πρέπει  να 

ικανοποιούνται  πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας και  αποτελεί  υποκλάση 

της κλάσης Αξίωμα.

• Επίπτωση (Effect). Αποτελεί τις επιπτώσεις οι οποίες προέρχονται από την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. Η επίπτωση μιας υπηρεσίας είναι επίσης υποκλάση 

της  κλάσης  Αξίωμα.  Οι  Συνθήκες  και  οι  Επιπτώσεις  μιας  υπηρεσίας 

συνιστούν τη λειτουργική περιγραφή της.

• Αξίωμα (Axiom). Εκπροσωπεί τις λογικές εκφράσεις για το σχηματισμό των 

συνθηκών και των επιπτώσεων.

Στο  WSMO-Lite υπάρχουν  στοιχεία  για  τον  καθορισμό  του  πληροφοριακού 

μοντέλου,  των  περιγραφών  των  λειτουργικών  και  μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών καθώς και των περιγραφών των τεχνικών χαρακτηριστικών. Πιο 

συγκεκριμένα,  το  πληροφοριακό  μοντέλο  παρέχεται  χρησιμοποιώντας  μια 

οντολογία η οποία είναι  άμεσα συσχετιζόμενη με το πεδίο αναφοράς στο οποίο 

ανήκει  η  υπηρεσία,  όπως  είναι  η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  το  ηλεκτρονικό 

εμπόριο κτλ. Οι περιγραφές των λειτουργικών χαρακτηριστικών εκφράζονται τόσο 

μέσα από την ταξινόμηση των λειτουργιών της υπηρεσίας όσο και μέσα από τις 

συνθήκες  και  τις  επιπτώσεις  της  υπηρεσίας.  Επιπλέον,  οι  περιγραφές  των  μη-

λειτουργικών  χαρακτηριστικών  δίνονται  χρησιμοποιώντας  τις  μη-λειτουργικές 

παραμέτρους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιγραφές των χαρακτηριστικών της 

συμπεριφοράς μιας υπηρεσίας δεν μπορούν να συσχετισθούν ρητά με κανένα από 

τα στοιχεία  του  WSMO-Lite.  Στο [9]  παρουσιάζεται  ένας τρόπος  εξαγωγής της 

δημόσιας  συμπεριφοράς  μιας  υπηρεσίας  από  τις  λειτουργικές  της  περιγραφές. 

Τέλος, παρόμοια με το WSMO, οι περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην οντολογία υπηρεσιών. Αντίθετα χρησιμοποιούνται αυτές 

που ήδη υπάρχουν στη WSDL περιγραφή της υπηρεσίας.

3.1.7.Σύγκριση των μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών

Σε  αυτή  την  ενότητα  συγκρίνουμε  τα  μοντέλα  σημασιολογικών  διαδικτυακών 

υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε μοντέλο εντοπίσαμε ποια από τα πέντε 

επίπεδα  περιγραφής  των  υπηρεσιών  έχουν  ληφθεί  υπ’  όψη  και  πώς  αυτό 

επιτυγχάνεται. O Πίνακας 2 συνοψίζει αυτή την πληροφορία.
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Μοντέλα 
σημασιολογικών 
διαδικτυακών 
υπηρεσιών 
(Semantic Web 
Service 
Frameworks)

Πληροφοριακό 
μοντέλο 
(Information 
Model)

Περιγραφές 
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Functional 
Descriptions)

Περιγραφές  μη-
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Non-Functional 
Descriptions)

Περιγραφές 
χαρακτηριστικών 
συμπεριφοράς 
(Behavioral 
Descriptions)

Περιγραφές 
τεχνικών 
χαρακτηριστικ
ών  (Technical 
Descriptions)

OWL-S OWL Ontologies OWL-S  Service 
Profile/OWL-S 
Service Model

OWL Ontologies OWL-S Service Model OWL-S 
Grounding

SWSF SWSO Ontologies FLOWS-Core 
Process Model

Service Descriptors FLOWS-Core  Process 
Model

SWSO 
Grounding

WSDL-S Ontologies 
(encoded  in  any 
ontology 
language)

WSDL-S 
preconditions  and 
effects

Ontologies 
(encoded  in  any 
ontology language)

WSDL-S 
modelReference 
annotations  in 
operations,  inputs 
and outputs

- (defined in the 
WSDL  binding 
and  WSDL 
service)

WSMO WSMO Ontology WSMO Capability Non-Functional 
Properties

WSMO Choreography - (defined in the 
WSDL  binding 
and  WSDL 
service)

IRS Ontologies Web  service 
functional 
capabilities

Non-Functional 
properties

Choreography - (defined in the 
WSDL  binding 
and  WSDL 
service)

WSMOLite WSMO-Lite 
Ontology

Capability Non-Functional 
Properties

Choreography - (defined in the 
WSDL  binding 
and  WSDL 
service)

Πίνακας 2: Σύνοψη μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών

Παρατηρούμε  ότι  όλα  τα  μοντέλα  διαδικτυακών  υπηρεσιών  παρέχουν  τα 

απαραίτητα  μέσα  για  την  αναπαράσταση  του  πληροφοριακού  μοντέλου  μέσω 

οντολογιών. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα ορίζουν ρητά τα στοιχεία των υπηρεσιών 

που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των λειτουργικοτήτων της υπηρεσίας.

Αναφορικά  με  τις  περιγραφές  των  μη-λειτουργικών  χαρακτηριστικών,  τα 

περισσότερα μοντέλα παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης οντολογιών για τον ορισμό 

τους. Παρόλα αυτά, το WSMO, το WSMO-Lite και το IRS παρέχουν ένα μηχανισμό 

για την περιγραφή μη-λειτουργικών ιδιοτήτων (non-functional properties). Τέλος, 

το  SWSF παρέχει  τους  Service Descriptors για  τον  καθορισμό  των  μη-

λειτουργικών πληροφοριών των υπηρεσιών.

Το  WSMO,  και  κατά  συνέπεια  το  WSMO-Lite και  το  IRS,  ορίζουν  το 

choreography των υπηρεσιών για την περιγραφή της δημόσιας συμπεριφοράς της 

υπηρεσίας.  Οι  πιθανές  καταστάσεις  μιας  υπηρεσίας  περιγράφονται 

χρησιμοποιώντας  Abstract State Machines (ASMs)10 και οι αλλαγές καταστάσεων 

μοντελοποιούνται χρησιμοποιώντας κανόνες μετάβασης (transition rules). Από την 

άλλη  μεριά,  το  OWL-S θεωρεί  την  υπηρεσία  ως  μια  διαδικασία  και  συνεπώς 

χρησιμοποιεί μια Οντολογία Διαδικασιών για τον ορισμό της. Επιπλέον, παρέχει τη 

10  http://www.eecs.umich.edu/gasm/ 
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δυνατότητα ορισμού της  ροής δεδομένων ανάμεσα σε  διαφορετικές  υπηρεσίες. 

Παρόλο που το μοντέλο υπηρεσιών του OWL-S μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

περιγραφή της δημόσιας συμπεριφοράς της υπηρεσίας, το OWL-S δεν επιτρέπει τη 

παράθεση πολλαπλών μοντέλων υπηρεσιών για τον ορισμό πολλαπλών διεπαφών 

της υπηρεσίας. Αντίθετα το WSMO δίνει τη δυνατότητα της δήλωσης διαφορετικών 

εξωτερικών  συμπεριφορών  για  μια  υπηρεσία  μέσω  πολλαπλών  διεπαφών. 

Παρόμοια με το  OWL-S, το  SWSF παρέχει το  FLOWS-Core Μοντέλο Διαδικασιών 

για τον ορισμό των μοντέλων διαδικασιών μιας υπηρεσίας. Το WSDL-S ακολουθεί 

μια διαφορετική προσέγγιση η οποία πλησιάζει περισσότερο τους μηχανισμούς που 

προτείνονται από τα lightweight μοντέλα υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει 

την  επισήμανση  των  λειτουργιών,  των  δεδομένων  εισόδου  και  εξόδου  μιας 

υπηρεσίας αλλά δεν παρέχει ένα σαφή μηχανισμό για την μοντελοποίηση της ροής 

δεδομένων.

Τέλος, αναφορικά με τις περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών, το WSMO, 

καθώς και τα μοντέλα που έχουν επηρεασθεί από αυτό, δηλαδή το WSMO-Lite και 

το  IRS,  δεν παρέχουν ένα σαφή προσδιορισμό του  grounding των υπηρεσιών. 

Χρησιμοποιούν μηχανισμούς οι οποίοι προσφέρονται από το WSDL, όπως είναι το 

WSDL binding. Παρόμοια, το  WSDL-S εκμεταλλεύεται το  WSDL έγγραφο για την 

παροχή των τεχνικών περιγραφών. Αντίθετα, τόσο το  OWL-S όσο και το  SWSF 

παρέχουν σαφείς αντιστοιχίσεις στο WSDL έγγραφο, μέσω του OWL-S grounding 

και του SWSO grounding αντίστοιχα.

3.2.Lightweight μοντέλα  σημασιολογικών  διαδικτυακών 

υπηρεσιών

Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  παρουσιάσουμε  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  τριών 

lightweight μοντέλων  σημασιολογικών  διαδικτυακών  υπηρεσιών,  του  SAWSDL, 

του SAREST και του MicroWSMO, και πώς τα διαφορετικά επίπεδα της περιγραφής 

των υπηρεσιών αντιστοιχίζονται στα στοιχεία που παρέχει το κάθε μοντέλο.

3.2.1.Semantic Annotations for WSDL (SAWSDL)

Το SAWSDL [9, 9] προτείνει ένα σύνολο από επεκτάσεις στο WSDL έγγραφο για τη 

συμπερίληψη  σημασιολογικών  επισημάνσεων  στην  περιγραφή  της  διαδικτυακής 

υπηρεσίας. Αυτές οι επεκτάσεις μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ανώτερο επίπεδο 

του WSDL το οποίο επιτρέπει τη συσχέτιση τμημάτων του WSDL με σημασιολογική 

πληροφορία.  Οι  επεκτάσεις  οι  οποίες  προτείνονται  είναι  αναφορές  σε  μοντέλα 

(model references),  οι  οποίες  δείχνουν  σε  έννοιες  σημασιολογικών  μοντέλων, 

όπως  είναι  έννοιες  που  ορίζονται  σε  οντολογίες,  και  schema αντιστοιχίσεις,  οι 

οποίες  καθορίζουν  τις  μετατροπές  ανάμεσα  σε  XML δεδομένα  και  στο 
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σημασιολογικό  μοντέλο.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα  στοιχεία  τα  οποία  ορίζονται  στα 

πλαίσια του SAWSDL είναι:

• Το modelReference στοιχείο. Συσχετίζει ένα τμήμα του WSDL εγγράφου με 

μια σημασιολογική έννοια-κλάση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί 

στα εξής  τμήματα  του  WSDL εγγράφου:  wsdl:interface,  wsdl:operation, 

wsdl:fault, xs:element, xs:complexType, xs:simpleType και xs:attribute.

• Το  liftingSchemaMapping στοιχείο.  Καθορίζει  το  αρχείο  που  θα 

χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή των XML δεδομένων ενός μηνύματος της 

διαδικτυακής υπηρεσίας στο υποκείμενο σημασιολογικό μοντέλο, λύνοντας 

έτσι  την  ασυμβατότητα  μεταξύ  του  επιπέδου  περιγραφής  WSDL 

(συντακτικό) και του επιπέδου περιγραφής σημασιολογικής πληροφορίας.

• Το  loweringSchemaMapping στοιχείο. Καθορίζει  το αρχείο το οποίο είναι 

υπεύθυνο  για  την  μετατροπή  των  δεδομένων  από  ένα  σημασιολογικό 

μοντέλο σε ένα μήνυμα XML.

Το  SAWSDL αποτελεί ένα  lightweight μοντέλο υπηρεσιών το οποίο βασίζεται 

στο  WSDL που  είναι  ήδη  αποδεκτό  πρότυπο.  Το  πληροφοριακό  μοντέλο  μιας 

υπηρεσίας μπορεί να αναπαρασταθεί στο XML Schema και μπορεί να εμπλουτισθεί 

με σημασιολογική πληροφορία χρησιμοποιώντας αναφορές σε μοντέλα.  Παρόλο 

που το SAWSDL παρέχει μια μέθοδο σημασιολογικής επισήμανσης των λειτουργιών 

μιας  υπηρεσίας  μέσω  αναφορών  στα  wsdl:operation στοιχεία,  δεν  παρέχει  τα 

κατάλληλα μέσα για τον καθορισμό των προ-συνθηκών και των επιπτώσεων των 

λειτουργιών. Οι περιγραφές των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς μιας υπηρεσίας 

μπορούν να αποτυπωθούν στις αντίστοιχες  WSDL περιγραφές που αφορούν την 

περιγραφή  του  choreography μιας  υπηρεσίας.  Παρόμοια,  οι  περιγραφές  μη–

λειτουργικών  χαρακτηριστικών  παρέχονται  χρησιμοποιώντας  σχετικές 

προδιαγραφές του WSDL. Παρόλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός 

ότι  το  SAWSDL δεν παρέχει  τα κατάλληλα μέσα για την αποτύπωση τόσο των 

περιγραφών  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς  όσο  και  των  μη-λειτουργικών 

περιγραφών.

3.2.2.Semantic Annotations on RESTful Services (SAREST)

Το  SAREST [9,  9]  αποτελεί  μια  lightweight προσέγγιση  για  την  προσθήκη 

σημασιολογικής  πληροφορίας  σε  REpresentational State Transfer (REST) 

διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι  REST υπηρεσίες είναι αποδεσμευμένες από το  WSDL 

και όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από αυτό (SOAP,  XML Schemas 

κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, βασίζονται στο HTTP πρωτόκολλο και οι περιγραφές τους 

δίνονται μέσω  HTML αρχείων. Το  SAREST στηρίζεται στην υπόθεση ότι όταν μια 

διαδικτυακή υπηρεσία γίνει διαθέσιμη online, ο πάροχος της υπηρεσίας θα διαθέσει 

επίσης  μια  HTML περιγραφή  της  υπηρεσίας.  Συνεπώς,  το  SAREST προτείνει 
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τρόπους  σημασιολογικής  επισήμανσης  αυτής  της  HTML περιγραφής 

χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως είναι το RDFa11 ή το GRDDL12. Ο χρήστης είναι σε 

θέση να αποφασίσει πού και πώς θα γίνει η ενσωμάτωση των RDF τριπλετών στην 

HTML περιγραφή. 

Στην περίπτωση του SAREST μοντέλου το υποκείμενο της RDF τριπλέτας που 

δημιουργείται είναι το URL στο οποίο η υπηρεσία μπορεί να κληθεί, το κατηγόρημα 

είναι ένα από αυτά τα οποία ορίζονται στα πλαίσια του SAREST μοντέλου, ενώ το 

αντικείμενο  μπορεί  να  είναι  είτε  ένα  URI το  οποίο  δείχνει  σε  κάποιον  πόρο 

(resource) ή ένα λεκτικό (literal). Το SAREST ορίζει τα ακόλουθα κατηγορήματα:

• operation: επισημαίνει τις λειτουργίες μιας υπηρεσίας.

• input:  επισημαίνει  τα  δεδομένα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  εισαχθούν  ως 

είσοδος στην υπηρεσία.

• output: επισημαίνει τα δεδομένα τα οποία παράγονται ως έξοδος από την 

υπηρεσία.

• domain-rel:  χρησιμοποιείται  στο  επίπεδο  της  υπηρεσίας  για  τη 

μοντελοποίηση του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

• method:  αναφέρεται  στη  μέθοδο που χρησιμοποιείται  για  την  απόκτηση 

πρόσβασης στην υπηρεσία. Η μέθοδος μπορεί να είναι είτε GET ή POST.

• p-lang-binding:  περιγράφει  τις  γλώσσες  προγραμματισμού  που 

υποστηρίζονται από την υπηρεσία.

• sem-rel: περιγράφει ένα σύνδεσμο σε μια υπηρεσία.

• sem-class:  λειτουργεί  ως  θέση  για  τον  ορισμό  ενός  συνδέσμου  σε  μια 

οντολογία ή ταξινομία. Αυτό το στοιχείο ουσιαστικά επιτρέπει την εισαγωγή 

σημασιολογικής πληροφορίας στην HTML περιγραφή.

• data-format:  επιτρέπει  την περιγραφή μορφοποιήσεων δεδομένων, όπως 

είναι το XML, το RSS κτλ.

• protocol: αναφέρεται στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την κλήση 

της υπηρεσίας. Αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να είναι είτε SOAP ή REST. 

• lifting: συσχετίζει μια υπηρεσία με το αρχείο το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την  μετατροπή  των  XML δεδομένων σε  δεδομένα  που  ακολουθούν  ένα 

σημασιολογικό μοντέλο.

• lowering: καθορίζει το αρχείο που είναι υπεύθυνο για την μετατροπή των 

δεδομένων τα οποία προέρχονται από ένα σημασιολογικό μοντέλο σε XML 

δεδομένα.

Η εξωτερική συμπεριφορά μιας υπηρεσίας μπορεί να εντοπισθεί στα στοιχεία τα 

οποία απαιτεί ως είσοδο πριν την εκτέλεσή της και στα στοιχεία που παράγει ως 

έξοδο  μετά  από  αυτή.  Τα  δεδομένα  εισόδου  και  εξόδου  καθορίζουν  την 

11  http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ 
12  http://www.w3.org/2001/sw/grddl-wg/ 
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απαιτούμενη πληροφορία έτσι ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία με την υπηρεσία. 

Οι  περιγραφές  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  της  υπηρεσίας  μπορούν  να 

αναπαρασταθούν από τις λειτουργίες της. Παρόλα αυτά, το  SAREST δεν παρέχει 

κάποια  μέθοδο  για  τη  μοντελοποίηση  των  προσυνθηκών  και  επιπτώσεων  μιας 

λειτουργίας.  Τόσο  οι  περιγραφές  συμπεριφοράς  όσο  και  οι  περιγραφές  των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών δεν  ορίζονται  σε  λεπτομερή βαθμό στο  SAREST 

μοντέλο εφόσον το  SAREST επιδιώκει την παροχή μιας  lightweight προσέγγισης 

για  την  περιγραφή  των  υπηρεσιών,  θυσιάζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την 

εκφραστικότητά της. 

Τέλος, οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν να αναπαρασταθούν από τα στοιχεία 

method και  protocol,  ενώ  οι  μη-λειτουργικές  περιγραφές  προέρχονται  από  τα 

στοιχεία domain-rel, sem-class και sem-rel.

3.2.3.Micro Web Service Modeling Ontology (MicroWSMO)

Το MicroWSMO [9] επεκτείνει το  hRESTs [9] το οποίο είναι ένα  microformat για 

την αναπαράσταση περιγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών και των  APIs έτσι 

ώστε  αυτά  να  είναι  ανιχνεύσιμα  από  πράκτορες  λογισμικού.  Επιτρέπει  την 

εισαγωγή  σημασιολογικών  περιγραφών  οι  οποίες  υιοθετούν  την  οντολογία 

υπηρεσιών που προτείνεται από το  WSMO-Lite. Για το σκοπό αυτό, ορίζονται οι 

παρακάτω κλάσεις:

• Service. Δείχνει στο τμήμα που περιέχει την περιγραφή της υπηρεσίας.

• Operation.  Δείχνει  στο  τμήμα  που  περιέχει  την  περιγραφή  μιας 

συγκεκριμένης λειτουργίας.

• Address. Καθορίζει το URI μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

• Method.  Καθορίζει  την  HTTP μέθοδο  η  οποία  χρησιμοποιείται  από  μια 

συγκεκριμένη λειτουργία.

• Input. Επισημαίνει τις περιγραφές των δεδομένων που δίνονται ως είσοδος 

σε μια λειτουργία.

• Output.  Επισημαίνει  τις  περιγραφές  των  δεδομένων που  παράγονται  ως 

έξοδος από μια λειτουργία.

• Label. Καθορίζει μια λεκτική περιγραφή για μια υπηρεσία, μια λειτουργία ή 

ένα μήνυμα.

• Mref. Συσχετίζει ένα στοιχείο της περιγραφής της υπηρεσίας με μια κλάση 

οντολογίας.

Το MicroWSMO παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα δύο lightweight μοντέλα 

υπηρεσιών  που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως.  Ενώ παρέχει  τα  μέσα  για  τον 

ορισμό των περιγραφών των λειτουργικών χαρακτηριστικών, των χαρακτηριστικών 

συμπεριφοράς  και  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών,  οι  κλάσεις  οι  οποίες 

προσφέρονται για το σκοπό αυτό δεν παρέχουν την απαραίτητη εκφραστικότητα 
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όπως  αυτή  υπάρχει  σε  άλλα  μοντέλα  υπηρεσιών.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι 

προσυνθήκες και οι επιπτώσεις μιας λειτουργίας δεν μπορούν να συσχετισθούν με 

καμία από τις κλάσεις που ορίζει το μοντέλο.

3.2.4.Σύγκριση  lightweight μοντέλων  σημασιολογικών  διαδικτυακών 

υπηρεσιών

Τα  lightweight μοντέλα  διαδικτυακών  υπηρεσιών  τα  οποία  παρουσιάσθηκαν 

παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν ως μια πιο απλή λύση για τη σημασιολογική 

περιγραφή υπηρεσιών που παρέχονται στο Διαδίκτυο. Τα μοντέλα αυτά υστερούν 

σε  εκφραστικότητα.  Πιο  συγκεκριμένα,  αναφορικά  με  τον  καθορισμό  των 

λειτουργικοτήτων μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, ενώ παρέχουν μεθόδους για την 

περιγραφή των λειτουργιών, δεν προβλέπουν τον ορισμό των προσυνθηκών και 

των επιπτώσεων της υπηρεσίας. Αυτή η απόφαση μπορεί  να θεωρηθεί σκόπιμη 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα δεν επιδιώκουν τη σύνδεσή 

τους με συγκεκριμένες γλώσσες για την κωδικοποίηση αξιωμάτων.

Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας δεν προτείνουν μια συγκεκριμένη γλώσσα 

για τη μοντελοποίηση της πληροφορίας και συνεπώς διευκολύνουν τη συσχέτιση 

στοιχείων ορισμένων σε διαφορετικές οντολογίες με στοιχεία της περιγραφής της 

υπηρεσίας. Επιπλέον, η συμπεριφορά μιας υπηρεσίας είναι δυνατό να εξαχθεί από 

τις λειτουργίες της και τα δεδομένα τα οποία δέχεται ως είσοδο και παράγει ως 

έξοδο.  Από  την  άλλη  μεριά,  θα  πρέπει  να  υπογραμμιστεί  το  γεγονός  ότι  οι 

διαφορετικές  καταστάσεις  στις  οποίες  μπορεί  να  βρεθεί  μια  υπηρεσία  και  οι 

μεταβάσεις ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις δεν μοντελοποιούνται από αυτά τα 

μοντέλα.

Τέλος, οι περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών δίνονται από τα μοντέλα 

SAREST και MicroWSMO μέσω ιδιοτήτων και κλάσεων οι οποίες έχουν ορισθεί για 

το λόγο αυτό, ενώ το  SAWSDL εκμεταλλεύεται το  WSDL έγγραφο. Ο  Πίνακας 3 

συνοψίζει τα χαρακτηριστικά τα οποία παρέχονται από κάθε μοντέλο για τα πέντε 

διαφορετικά επίπεδα της περιγραφής μιας υπηρεσίας.
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Lightweight 
μοντέλα 
σημασιολογικών 
διαδικτυακών 
υπηρεσιών

Πληροφοριακό 
μοντέλο 
(Information 
Model)

Περιγραφές 
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Functional 
Descriptions)

Περιγραφές  μη-
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Non-Functional 
Descriptions)

Περιγραφές 
χαρακτηριστικών 
συμπεριφοράς 
(Behavioral 
Descriptions)

Περιγραφές 
τεχνικών 
χαρακτηριστικ
ών  (Technical 
Descriptions)

SAWSDL Ontologies 
encoded  in  any 
language 
(Defined  in  the 
XML  Schema, 
modelReference 
in xsd:element)

modelReference  in 
wsdl:operation 
(preconditions  and 
effects  are  not 
defined)

- modelReference  in 
wsdl:operation, 
wsdl:interface  and 
xsd:element

-  (defined  in 
WSDL  binding 
and  WSDL 
service)

SAREST Ontologies 
encoded  in  any 
language and are 
linked with
sarest:sem-class

sarest:operation 
(preconditions  and 
effects  are  not 
defined)

sarest:domain-rel, 
sarest:sem-class, 
sarest:sem-rel

sarest:input, 
sarest:output, 
sarest:operation

sarest:method, 
sarest:protocol

MicroWSMO Ontologies 
encoded  in  any 
language  and 
linked  with  the 
mref class

Operation  class 
(preconditions  and 
effects  are  not 
defined)

Address,  Label 
classes

Operation,  Input, 
Output classes

Method class

Πίνακας 3: Σύνοψη lightweight μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών 

υπηρεσιών

3.3.Συνολική εικόνα

Ο  συνδυασμός  της  σημασιολογικής  πληροφορίας  με  Service-Oriented 

Architectures επιτρέπει  την  ενίσχυση  των  περιγραφών  των  διαδικτυακών 

υπηρεσιών με πλούσιες περιγραφές των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς τους και 

των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν σημαντικές 

ερευνητικές προσπάθειες που προτείνουν μεθόδους σημασιολογικής επισήμανσης 

των περιγραφών των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάσαμε 

έξι  βασικά  μοντέλα  σημασιολογικών  διαδικτυακών  υπηρεσιών,  το  OWL-S,  το 

WSDL-S,  το  SWSF,  το  WSMO,  το  IRS και  το  WSMO-Lite και  με  βάση  πέντε 

διαφορετικά  επίπεδα  περιγραφής  των  υπηρεσιών,  δηλαδή  το  Πληροφοριακό 

Μοντέλο,  τις  περιγραφές  λειτουργικών  χαρακτηριστικών,  τις  περιγραφές  μη-

λειτουργικών  χαρακτηριστικών,  τις  περιγραφές  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς 

και  τις  περιγραφές  τεχνικών  χαρακτηριστικών,  δείξαμε  τα  μέσα  τα  οποία 

παρέχονται από το κάθε μοντέλο για αυτά τα επίπεδα.

Παράλληλα,  έχουν  εμφανιστεί  lightweight προσεγγίσεις  για  τις  περιγραφές 

υπηρεσιών  για  την  υποστήριξη  υποδομών βασισμένων στο  Διαδίκτυο  οι  οποίες 

διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα πλατφορμών υλοποιημένων χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές  τεχνολογίες.  Πραγματοποιήσαμε  μια  επιπρόσθετη  σύγκριση  τριών 

lightweight μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών αναφορικά με τα 

επίπεδα  περιγραφής  μιας  υπηρεσίας.  Αυτά  τα  μοντέλα  είναι  το  SAWSDL,  το 
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SAREST και  το  MicroWSMO.  Όλα  αυτά  τα  μοντέλα  βασίζονται  σε  υπάρχουσες 

προδιαγραφές και πρότυπα. Οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται για τη συμπερίληψη 

σημασιολογικών  πληροφοριών  στις  περιγραφές  των  υπηρεσιών  είναι  σχετικά 

εύκολες. Συνεπώς, αυτοί οι μηχανισμοί προβλέπεται να κυριαρχήσουν στο επίπεδο 

του Διαδικτύου [9]. Ο  Πίνακας 4 συνοψίζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης των 

μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών με τα lightweight μοντέλα.

Πληροφοριακό 
μοντέλο 
(Information 
Model)

Περιγραφές 
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Functional 
Descriptions)

Περιγραφές  μη-
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
(Non-Functional 
Descriptions)

Περιγραφές 
χαρακτηριστικών 
συμπεριφοράς 
(Behavioral 
Descriptions)

Περιγραφές 
τεχνικών 
χαρακτηριστικ
ών  (Technical 
Descriptions)

Semantic  Web 
Service 
Frameworks

Ontologies 
encoded  mainly 
using  the 
language  that  is 
defined  in  the 
context  of  the 
framework 
(WSDL-S  is  an 
exception)

Defined  in  a  rich 
expressive  way  in 
service’s 
capability,  where 
both the conditions 
and  effects  are 
encoded  using  an 
axiom language.

Expressed as  non-
functional 
properties  or 
encoded  in 
ontologies.

Mainly  defined  as 
states  and  state 
transitions  (WSMO, 
WSMO-Lite,  IRS)  or 
as processes (OWL-S, 
SWSF).

Mainly these are 
given  in  the 
non-semantic 
descriptions, 
usually  encoded 
in  WSDL 
documents. 

Lightweight 
Semantic  Web 
Service Models

Ontologies 
encoded  in  any 
language  and 
linked with
specific attributes

Preconditions  and 
effects  are  not 
defined.  Functional 
descriptions  are 
derived  from  the 
definitions  of 
operations  and 
their  inputs  and 
outputs.

Mainly  are  given 
by  additional 
attributes  that  are 
provided  by  the 
mechanisms.

No explicit means for 
describing  behavioral 
characteristics. These 
are  to  some  extent 
derived  from  the 
operations’ definition.

SAREST  and 
MicroWSMO 
provide 
attributes  and 
classes  for 
technical 
descriptions, 
while  SAWSDL 
offers  the 
facilities 
provided  by 
WSDL.

Πίνακας 4: Συνολική εικόνα μοντέλων διαδικτυακών υπηρεσιών

Από την ανάλυση των εννέα μοντέλων καταλήξαμε στις εξής παρατηρήσεις:

• Στα  σύνθετα  μοντέλα  υπηρεσιών  ορίζονται  παράλληλα  γλώσσες 

οντολογιών στις οποίες κωδικοποιούνται οι οντολογίες που συνθέτουν 

το πληροφοριακό μοντέλο που χρησιμοποιείται. Αντίθετα, οι lightweight 

προσεγγίσεις  παρέχουν  ελευθερία  επιλογής  της  γλώσσας  οντολογιών 

και  συνεπώς το πληροφοριακό μοντέλο μπορεί  να αποτελεί  σύνθεση 

οντολογιών κωδικοποιημένων σε διαφορετικές γλώσσες.

• Τόσο  οι  περιγραφές  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  όσο  και  οι 

περιγραφές  των  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς  είναι  δυνατόν  να 

αποδοθούν λεπτομερώς στα σύνθετα μοντέλα υπηρεσιών. Από την άλλη 

μεριά, τα  lightweight μοντέλα υπηρεσιών ενώ παρέχουν κάποια μέσα 

για  τον  καθορισμό  των  λειτουργικοτήτων  των  υπηρεσιών,  αυτοί  οι 

μηχανισμοί υστερούν σε εκφραστικότητα. 

47



• Όσον  αφορά  τις  τεχνικές  περιγραφές,  αυτές  περιγράφονται 

αποτελεσματικά  στο  WSDL έγγραφο.  Συνεπώς,  τα  περισσότερα 

μοντέλα,  είτε  σύνθετα  ή  lightweight,  χρησιμοποιούν  υπάρχοντες 

μηχανισμούς για την περιγραφή τους.
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4. Μετα-μοντέλο υπηρεσιών

Η ανάγκη για σαφή σημασιολογικό ορισμό μιας υπηρεσίας οδήγησε στην εμφάνιση 

και ανάπτυξη των μοντέλων διαδικτυακών υπηρεσιών, που παρουσιάσθηκαν στην 

Ενότητα  3.  Τα  μοντέλα  αυτά  στοχεύουν  στην  ενίσχυση  των  περιγραφών  των 

διαδικτυακών  υπηρεσιών  με  πλούσιες  περιγραφές  της  εξωτερικής  τους 

συμπεριφοράς  και  των  λειτουργικών  τους  χαρακτηριστικών.  Όπως  είδαμε,  η 

εκφραστικότητα που παρέχεται και το επίπεδο των λεπτομερειών που μπορεί να 

επιτευχθεί  από  κάθε  μοντέλο  υπηρεσιών  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές. 

Παράλληλα, σήμερα lightweight μοντέλα υπηρεσιών, όπως είναι το SAWSDL και το 

SAREST, κερδίζουν έδαφος.

Στα  πλαίσια  αυτής  της  εργασίας  επιδιώκεται  η  πρόταση  ενός  γενικευμένου 

μοντέλου υπηρεσίας (generic service model) που θα προκύψει από τον εντοπισμό 

κοινών χαρακτηριστικών των ήδη υπαρχόντων μοντέλων. Υπό αυτήν την έννοια 

προτείνεται  ένα  είδος  μετα-μοντέλου  υπηρεσίας  με  σκοπό  την  αναγωγή  των 

βασικών  χαρακτηριστικών  των  ανεξαρτήτων  μοντέλων  σε  αυτό.  Η  ανάγκη 

δημιουργίας  αυτού  του  μετα-μοντέλου  σχετίζεται  με  τον  εντοπισμό  σχέσεων 

μεταξύ  υπηρεσιών  που  έχουν  υλοποιηθεί  με  διαφορετικά  μοντέλα  υπηρεσιών. 

Επιπλέον,  έχοντας  ένα  ομοιόμορφο  τρόπο  κωδικοποίησης  της  σημασιολογικής 

πληροφορίας  των  περιγραφών  των  υπηρεσιών  γίνεται  εφικτή  η  διενέργεια 

ερωτημάτων και ο εντοπισμός διαθέσιμων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο ανεξαρτήτως 

τεχνολογίας υλοποίησης.

Για τη δημιουργία αυτού του μετα-μοντέλου, μελετήσαμε σε βάθος όλες τις 

προσπάθειες σημασιολογικής περιγραφής των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, για 

κάθε  μοντέλο  υπηρεσιών  εντοπίσαμε  τις  ιδιότητες  ή/και  τις  κλάσεις  που 

χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση μιας υπηρεσίας. Έπειτα, ομαδοποιήσαμε 

τις  ιδιότητες  αυτών  των  μοντέλων  στα  πέντε  επίπεδα  της  περιγραφής  των 

υπηρεσιών. 

Το μετα-μοντέλο υπηρεσιών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις lightweight 

προσεγγίσεις  για  τη  σημασιολογική  επισήμανση  των  υπηρεσιών,  όπως  είναι  το 

SAREST.  Συνεπώς,  κατά  την  ανάπτυξη  του  μετα-μοντέλου  δόθηκε  ιδιαίτερη 

βαρύτητα  στην  περιγραφή  των  λειτουργικοτήτων  των  υπηρεσιών,  όπως  αυτές 

έχουν  νόημα  για  τους  χρήστες,  ενώ  δεν  λήφθηκε  υπόψη  η  εσωτερική 

συμπεριφορά  της  υπηρεσίας,  δηλαδή  οι  διαφορετικές  καταστάσεις  στις  οποίες 

μπορεί να υπάρξει μια υπηρεσία διότι αυτές δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στο 

τελικό χρήστη. Οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν κατά την ανάπτυξη του μοντέλου 

σχετίζονται  άμεσα  με  το  πεδίο  εφαρμογής  αυτού  του  μοντέλου.  Το  μοντέλο 
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αναπτύχθηκε με στόχο τη διευκόλυνση της εύρεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών 

και  της  παροχής  των  κατάλληλων  μέσων  αναζήτησής  τους.  Συνεπώς, 

χαρακτηριστικά  της  περιγραφής  της  υπηρεσίας  που  σχετίζονται  με  διαδικασίες 

σύνθεσης  των  υπηρεσιών  ή  εκτέλεσής  τους  δεν  αποδίδονται  με  εκφραστικές 

λεπτομέρειες από το παρόν μοντέλο διότι κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση  της  πολυπλοκότητας  του  μοντέλου  χωρίς  την  αντίστοιχη  παροχή 

προστιθέμενης  αξίας  στους  τελικούς  χρήστες  όσον  αφορά  τη  διαδικασία  της 

εύρεσης διαδικτυακών υπηρεσιών.

Πολλά πλεονεκτήματα προκύπτουν από την ομογενοποίηση των υπαρχόντων 

μοντέλων υπηρεσιών και την αντιστοίχισή τους σε ένα κοινό μοντέλο. Μερικά από 

αυτά  τα  πλεονεκτήματα  από  τα  οποία  επωφελείται  και  το  σύστημα  το  οποίο 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρατίθενται παρακάτω.

• Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών. Η ύπαρξη ενός κοινού μοντέλου αναφοράς 

επιτρέπει τη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση των υπηρεσιών οι οποίες 

έχουν  υλοποιηθεί  χρησιμοποιώντας  διαφορετικές  τεχνολογίες.  Συνεπώς, 

υπηρεσίες  υλοποιημένες  σε  SAREST και  SAWSDL είναι  δυνατό  να 

αλληλοσυσχετιστούν.

• Πρόταση πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης των υπηρεσιών.  Η αντιστοίχιση 

των  περιγραφών  των  υπηρεσιών  σε  ένα  μετα-μοντέλο  παρέχει  τη 

δυνατότητα  ανίχνευσης  σχέσεων  εξόδου-εισόδου  μεταξύ  υπηρεσιών  οι 

οποίες  πιθανόν  να  έχουν  μοντελοποιηθεί  ακολουθώντας  διαφορετικά 

μοντέλα υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, ένα «μονοπάτι εκτέλεσης» ή μια 

πιθανή  ακολουθία  από  υπηρεσίες  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  εκτελεσθούν 

σειριακά ή παράλληλα εντοπίζεται.

• Εντοπισμός και περιήγηση υπηρεσιών σύμφωνα με τα κύρια στοιχεία του 

μοντέλου.  Οι  υπηρεσίες  είναι  δυνατό  να  περιηγηθούν  με  βάση  των 

στοιχείων  που  απαρτίζουν  τις  περιγραφές  τους.  Για  παράδειγμα,  είναι 

δυνατή η περιήγηση των στοιχείων με βάση τα δεδομένα που απαιτούνται 

ως είσοδοι από τις υπηρεσίες.

• Ομαδοποίηση  υπηρεσιών.  Υποστηρίζεται  η  εφαρμογή  μέτρων  ομοιότητας 

και  κατά  συνέπεια  ο  εντοπισμός  συσχετίσεων  μεταξύ  διαφορετικών 

υπηρεσιών. Επομένως, διευκολύνεται ο σχηματισμός ομάδων υπηρεσιών οι 

οποίες κωδικοποιούνται σε διαφορετικές γλώσσες.

4.1.Εννοιολογική περιγραφή του μετα-μοντέλου υπηρεσιών

Το  μετα-μοντέλο  επεκτείνει  τα  πέντε  επίπεδα  περιγραφής  υπηρεσίας  που 

παρουσιάσθηκαν  προσθέτοντας  ένα  έκτο,  το  οποίο  αφορά  κοινωνικά  στοιχεία, 
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καθώς και μια κενή θέση η οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές 

επεκτάσεις του μοντέλου. O Πίνακας 5 παρουσιάζει το μετα-μοντέλο υπηρεσιών.

Επίπεδο περιγραφής υπηρεσιών Προσφερόμενα μέσα

Πληροφοριακό Μοντέλο

Οντολογίες  κωδικοποιημένες  με 

χρήση  οποιασδήποτε  γλώσσας 

οντολογιών.  Η  σύνδεση  λεκτικών 

περιγραφών  στα  στοιχεία  μιας 

περιγραφής  γίνεται  με  την  ιδιότητα 

hasDescription.

Περιγραφές λειτουργικών 

χαρακτηριστικών

Input

Output

Operation

(οι  προσυνθήκες  και  οι  επιπτώσεις 

μιας υπηρεσίας δεν ορίζονται)
Περιγραφές μη-λειτουργικών 

χαρακτηριστικών

ServiceProvider

ServiceDomain
Περιγραφές χαρακτηριστικών 

συμπεριφοράς
Όχι ρητός ορισμός

Περιγραφές τεχνικών 

χαρακτηριστικών

LiftingSchema

LoweringSchema

Protocol

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Folksonomies[9] που 

αντιπροσωπεύουν τις επισημάνσεις 

των χρηστών για μια υπηρεσία και 

συνδέονται με την περιγραφή μέσω 

της ιδιότητας tags
Πίνακας 5: Το μετα-μοντέλο υπηρεσιών

Παρακάτω  περιγράφουμε  την  αντιστοίχιση  των  επιπέδων  περιγραφής  μιας 

υπηρεσίας με τα μέσα τα οποία προσφέρονται από το μετα-μοντέλο υπηρεσιών.

• Το  Πληροφοριακό  Μοντέλο  μπορεί  να  κωδικοποιηθεί  σε  οποιαδήποτε 

γλώσσα οντολογιών και οι έννοιες που ορίζονται σε αντίστοιχες οντολογίες 

μπορούν να συνδεθούν στις ιδιότητες του μοντέλου. Αυτή η προσέγγιση 

είναι  παρόμοια  με  αυτή  που  χρησιμοποιείται  στα  lightweight μοντέλα 

υπηρεσιών, στοχεύοντας στην ανεξαρτησία της περιγραφής των υπηρεσιών 

από μια συγκεκριμένη γλώσσα οντολογιών. 

• Οι  περιγραφές  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  μιας  υπηρεσίας 

αντιστοιχίζονται στα παρακάτω στοιχεία του μετα-μοντέλου υπηρεσιών:
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• Το στοιχείο  Input. Αντιπροσωπεύει τα δεδομένα τα οποία δίνονται 

ως  είσοδος  για  την  εκτέλεση  μιας  υπηρεσίας.  Η  τιμή  αυτού  του 

στοιχείου μπορεί  να είναι  είτε μια έννοια η οποία ορίζεται  σε μια 

ξεχωριστή οντολογία ή κάποιο λεκτικό το οποίο συνδέεται με την 

ιδιότητα hasDescription.

• Το στοιχείο Output. Αναπαριστά τα δεδομένα που παράγει ως έξοδο 

μια  υπηρεσία  και  παρόμοια  με  τα  δεδομένα εισόδου μπορούν να 

εκφρασθούν  με  δύο  τρόπους,  με  ένα  λεκτικό  ή  με  μια  έννοια 

ορισμένη σε κάποια οντολογία.

• Το στοιχείο  Operation. Αναπαριστά τις διαφορετικές λειτουργίες τις 

οποίες μπορεί να υποστηρίζει μια υπηρεσία.

• Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο  να  τονίσουμε  το  γεγονός  ότι  οι 

περιγραφές  των  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς  των  υπηρεσιών 

παραλείπονται σκόπιμα, αφού αυτές προσθέτουν πολυπλοκότητα και δεν 

προσφέρουν ουσιαστικά σε μια lightweight προσέγγιση. 

• Το μετα-μοντέλο υπηρεσιών παρέχει δύο στοιχεία για τις περιγραφές των 

μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών. Αυτά είναι:

• Το  στοιχείο  ServiceProvider.  Αντιπροσωπεύει  τον  πάροχο  της 

υπηρεσίας  και  μπορεί  να  δοθεί  είτε  ως  λεκτικό  είτε  ως  έννοια 

ορισμένη σε κάποια οντολογία.

• Το  στοιχείο  ServiceDomain.  Αναπαριστά  το  πεδίο  στο  οποίο  μια 

υπηρεσία μπορεί να εφαρμοσθεί και η τιμή του μπορεί να είναι είτε 

λεκτικό ή έννοια ορισμένη σε κάποια οντολογία.

• Οι  περιγραφές  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  βοηθούν  στην  προσθήκη 

κάποιων  στοιχείων  στις  περιγραφές  των  υπηρεσιών  που  αφορούν  την 

εκτέλεση μιας υπηρεσίας, όπως είναι τα lifting και lowering schemata και το 

πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με την υπηρεσία.

• Επεκτείνουμε  τις  βασικές  έννοιες  που  έχουν  ορισθεί  στις  τρέχουσες 

ερευνητικές  προσπάθειες  προσθέτοντας  το  Κοινωνικό  Στοιχείο  (Social 

Element).  Κάνουμε την υπόθεση ότι οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά στο 

Διαδίκτυο και πολύ σύντομα θα αποδίδουν νόημα και θα περιγράφουν τις 

υπηρεσίες  που  χρησιμοποιούν,  παρόμοια  με  αυτό  που  γίνεται  για 

φωτογραφίες και βίντεο. Με αυτό τον τρόπο, η σημασιολογική περιγραφή 

των  υπηρεσιών  δεν  θα  προέρχεται  αποκλειστικά  από  τους  παρόχους 

υπηρεσιών, αλλά θα δίνεται μια κοινωνική προέκταση στη σημασιολογική 

επισήμανση της υπηρεσίας.
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4.2.Υλοποίηση του μετα-μοντέλου υπηρεσιών

Το μετα-μοντέλο υπηρεσιών μπορεί  εύκολα να συνδυαστεί  με  τεχνολογίες  που 

επιτρέπουν την ενσωμάτωση σημασιολογικής πληροφορίας σε HTML σελίδες, όπως 

είναι  η  RDFa και η  GRDDL. Οι τριπλέτες που εξάγονται από τις υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν  το  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών  περιέχουν  ως  κατηγορήματα  τα 

στοιχεία που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Ένα παράδειγμα μιας HTML περιγραφής 

υπηρεσίας η οποία είναι   υπεύθυνη για την καταγραφή της πράξης του γάμου 

δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:islab="http://islab.uom.gr/SACSM#">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Marriage Registration</title>
</head>

<body>
<div about="http://islab.uom.gr/MarriageRegistration">
The service has as service provider the 
<div rel="islab:ServiceProvider" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#Municipality" />
<span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#Municipality" 
property="islab:hasDescription">Municipality</span>.

The domain of the service is 
<div rel="islab:ServiceDomain" resource=" 
http://islab.uom.gr/gea.owl#PublicServiceDomain" />
<span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#PublicServiceDomain " 
property="islab:hasDescription">Public Service Domain</span>.

The logical input of this service operation is comprised of: 
<div rel="islab:Input" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate"/>
<div rel="islab:Input" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#IdentityCard"/>
<div rel="islab:Input" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriagePermit"/>
<div rel="islab:Input" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#RegistrationFee"/>
<span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate" 
property="islab:hasDescription">
birth certificate
</span>,<span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#IdentityCard" 
property="islab:hasDescription">
identity card
</span>, <span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriagePermit" 
property="islab:hasDescription">
marriage permit
</span>, <span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#RegistrationFee" 
property="islab:hasDescription">
registration fee
</span>
objects. The logical output of this service is a 
<div rel="islab:Output" resource="http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriageCertificate"/>
<span about="http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriageCertificate" 
property="islab:hasDescription">
marriage certificate
</span>
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object. 
</div>
</body>
</html>
Πίνακας 6: HTML περιγραφή της υπηρεσίας καταγραφής της πράξης γάμου

Μετά την επεξεργασία της HTML περιγραφής για την εξαγωγή των τριπλετών και 

τη μετάφρασή τους στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών προκύπτει το παρακάτω σύνολο 

RDF τριπλετών:

Υποκείμενο (Subject)
Κατηγόρημα 

(Predicate)

Αντικείμενο (Object)

http://islab.uom.gr/Naturalization islab:ServiceProvider http://islab.uom.gr/gea.owl#Municipality
http://islab.uom.gr/gea.owl#Municipality islab:hasDescription Municipality
http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:ServiceDomain http://islab.uom.gr/gea.owl#PublicServiceDomain

http://islab.uom.gr/gea.owl#PublicServiceDomai

n

islab:hasDescription Public Service Domain

http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:Input http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate
http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:Input http://islab.uom.gr/gea.owl#IdentityCard
http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:Input http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriagePermit
http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:Input http://islab.uom.gr/gea.owl#RegistrationFee

http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate islab:hasDescription birth certificate
http://islab.uom.gr/gea.owl#IdentityCard islab:hasDescription identity card

http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriagePermit islab:hasDescription marriage permit
http://islab.uom.gr/gea.owl#RegistrationFee islab:hasDescription registration fee

http://islab.uom.gr/MarriageRegistration islab:Output http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriageCertificate
http://islab.uom.gr/gea.owl#MarriageCertificate islab:hasDescription marriage certificate

Πίνακας 7: Εξαγόμενες RDF τριπλέτες
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5. Αρχιτεκτονική του Συστήματος

Η αρχιτεκτονική του συστήματος η οποία προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής σχεδιάσθηκε με βάση τέσσερις αρχές:

• Αυτοδυναμία  (Autonomy).  Το  σύστημα  αποτελείται  από  πολύ  καλά 

ορισμένες  μονάδες  οι  οποίες  αναλαμβάνουν  συγκεκριμένες 

λειτουργικότητες. Αυτές οι μονάδες υλοποιήθηκαν ατομικά με στόχο την 

παροχή  λειτουργικοτήτων  με  τρόπο  επαναχρησιμοποιήσιμο.  Πιο 

συγκεκριμένα,  οι  διασυνδέσεις  που  προσφέρονται  από  κάθε  μονάδα 

μπορούν  εύκολα  να  βελτιωθούν  και  νέες  μονάδες  είναι  δυνατό  να 

προστεθούν στη συνολική αρχιτεκτονική με στόχο τον εμπλουτισμό των 

παρεχόμενων λειτουργικοτήτων.

• Προσαρμοστικότητα  (Adaptability).  Το  ερευνητικό  πεδίο  που  αφορά την 

επεξεργασία των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα τα μοντέλα υπηρεσιών 

αποτελεί  ένα  συνεχώς  αναπτυσσόμενο  πεδίο,  όπου  παλιά  μοντέλα 

περιγραφής εγκαταλείπονται και νέα εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται. Η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική έχει  ως στόχο την εύκολη προσαρμογή του 

συστήματος ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικά υπάρχοντα ή και 

μελλοντικά είδη υπηρεσιών.

• Επεκτασιμότητα  (Extensibility).  Κατά  το  σχεδιασμό  του  συστήματος, 

λήφθηκε υπόψη η πιθανή μελλοντική επέκταση του συστήματος για την 

ενσωμάτωση προχωρημένων εκδόσεων των υπαρχόντων μονάδων ή για τη 

συμπερίληψη  νέων  μονάδων  που  θα  μπορούν  να  καλύπτουν  νέες 

λειτουργικότητες (π.χ. οπτικοποιήσεις υπηρεσιών).

• Ανεξαρτησία από τα υποκείμενα μοντέλα υπηρεσιών. Εκτός από τις μονάδες 

που είναι υπεύθυνες για τη μετάφραση της σημασιολογικής πληροφορίας 

έτσι  ώστε  αυτή  να  ακολουθεί  το  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών,  όλες  οι 

υπόλοιπες μονάδες έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητες των 

υποκείμενων μοντέλων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, απομονώνουμε τις 

μονάδες  που  σχετίζονται  με  συγκεκριμένα  μοντέλα  υπηρεσιών  από  τις 

υπόλοιπες. Κατά συνέπεια, πραγματοποιούμε βελτιώσεις στις μονάδες που 

δεν  σχετίζονται  με  μοντέλα  υπηρεσιών  χωρίς  να  λαμβάνουμε  υπόψη 

πληροφορίες που αφορούν κάποιο μοντέλο.

Όπως έχει αναφερθεί, το σύστημα εννοιολογικά διαιρείται σε δύο υποσυστήματα, 

το  back-end υποσύστημα και το  front-end υποσύστημα.  Τα δύο υποσυστήματα 

συνδέονται μέσω της Αποθήκης  RDF Δεδομένων. Στις δύο επόμενες ενότητες οι 

μονάδες που συνιστούν το κάθε υποσύστημα και οι λειτουργικότητες που αυτές 
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παρέχουν  περιγράφονται.  Στην  Εικόνα  5 απεικονίζεται  η  αρχιτεκτονική  του 

συστήματος. 

Εικόνα 5: Η αρχιτεκτονική του συστήματος

5.1.Back-end υποσύστημα

Το back-end υποσύστημα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των περιγραφών των 

υπηρεσιών, την εξαγωγή των σημασιολογικών δεδομένων, την μετατροπή τους 

στην μορφή που ορίζεται από το μετα-μοντέλο υπηρεσιών και την ανάλυση αυτής 

της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, το υποσύστημα αυτό αποτελείται  από τον 

Crawler  και  το  Τμήμα  Ανάλυσης  (Triples Processor).  Στις  ενότητες  που 

ακολουθούν  παρουσιάζουμε  αυτές  τις  δύο  μονάδες.  Στο  πρωτότυπο  της 

εφαρμογής, συλλέγουμε περιγραφές υπηρεσιών που ακολουθούν τα SAWSDL και 

SAREST μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του πρωτοτύπου 

εφαρμογής  που  αναπτύχθηκε  χωρίς  να  περιορίζεται  η  αρχιτεκτονική  του 

συστήματος σε αυτά τα δύο μοντέλα.  Όπως έχει  ήδη αναφερθεί,  ένας βασικός 

στόχος της αρχιτεκτονικής είναι να είναι ανεξάρτητη από τα μοντέλα υπηρεσιών.

5.1.1.Crawler
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Ο Crawler αποτελεί το βασικό συστατικό του back-end υποσυστήματος καθώς είναι 

υπεύθυνος για τη συλλογή των περιγραφών των υπηρεσιών και την επεξεργασία 

τους.  Στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  που  αναπτύχθηκε  οι  υπηρεσίες  που 

αναγνωρίζονται από τον  Crawler ακολουθούν τα μοντέλα  SAREST και  SAWSDL. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Crawler περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανάκτησης, ανίχνευσης, 

μετατροπής,  μετάφρασης  των  υπηρεσιών  και  εξαγωγής  Uniform Resource 

Identifiers (URIs).  Εννοιολογικά  ο  Crawler μπορεί  να  οργανωθεί  σε  τέσσερα 

επίπεδα, το  WWW επίπεδο, το επίπεδο Ανάλυσης Περιεχομένου, το επίπεδο του 

μετα-μοντέλου υπηρεσιών και το επίπεδο της Αποθήκης Δεδομένων. Στις ενότητες 

που ακολουθούν περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά των μονάδων που βρίσκονται 

στο κάθε επίπεδο καθώς και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. Στην Εικόνα 6 

παρουσιάζεται  το  συνολικό  διάγραμμα  δραστηριοτήτων  του  Crawler όπου  οι 

ενέργειες είναι οργανωμένες στις μονάδες που αποτελούν τον Crawler.
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Εικόνα 6: Διάγραμμα δραστηριοτήτων του Crawler

Επίπεδο  WWW. Το επίπεδο  WWW αποτελείται από τις μονάδες Ανάκτησης και 

Εξαγωγής  URIs.  Αυτές  οι  δύο  μονάδες  χειρίζονται  την  λίστα  των  URIs με  τις 

ιστοσελίδες οι οποίες θα προσπελαστούν. Αρχικά, αυτή η λίστα πληθυσμώνεται με 
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ένα  σύνολο  από  URIs.  Χρησιμοποιούμε  ένα  σύνολο  από  υπηρεσίες  για  να 

εκκινήσουμε τη διαδικασία της συλλογής των υπηρεσιών.

Η μονάδα της  ανάκτησης  (fetch module) εξάγει ένα  URI από την λίστα των 

προς επεξεργασία URIs και ελέγχει το αρχείο robots.txt αυτού του URI. Το αρχείο 

robots.txt σε μια ιστοσελίδα καθορίζει εάν όλη ή τμήμα αυτής της ιστοσελίδας είναι 

προσπελάσιμη από τους crawlers. Σε περίπτωση που απουσιάζει αυτό το αρχείο, η 

ιστοσελίδα  θεωρείται  δημόσια  διαθέσιμη.  Ο  πρώτος  έλεγχος  κρίνει  εάν  η 

ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για προσπέλαση και ανάκτηση ή όχι. Έπειτα, η μονάδα 

ανάκτησης  ανακτά  και  αποθηκεύει  πληροφορίες  του  περιεχομένου  και  των 

κεφαλίδων  της  ιστοσελίδας.  Χρησιμοποιούμε  την  μονάδα  ανάκτησης  η  οποία 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης της μηχανής αναζήτησης Σημασιολογικού 

Ιστού  SWSE (Semantic Web Search Engine)  [9].  Η  μονάδα  ανάκτησης  της 

μηχανής  SWSE επιστρέφει  όλα τα  αρχεία  τα  οποία  προσπελαύνει,  συνεπώς το 

επόμενο επίπεδο του  Crawler είναι το επίπεδο ανάλυσης περιεχομένου το οποίο 

ανιχνεύει  κατά  πόσο  τα  αρχεία  που  επιστρέφονται  αποτελούν  διαδικτυακές 

υπηρεσίες με σημασιολογικό περιεχόμενο. Μέσω της μονάδας ανάκτησης γίνεται 

ανανέωση των περιεχομένων της αποθήκης  RDF δεδομένων, έτσι ώστε αυτή να 

περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Η εκτέλεση αυτή της μονάδας θα πρέπει 

να γίνεται περιοδικά από το διαχειριστή του συστήματος.

Η μονάδα εξαγωγής URIs (extract module) είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή 

URIs από μια ιστοσελίδα και τροφοδότηση της λίστας των προς επεξεργασία URIs 

με  αυτά.  Η  μονάδα  αυτή  αναπτύχθηκε  με  στόχο  να  μπορεί  να  δέχεται  ως 

παραμέτρους  κάποιους  περιορισμούς  αναφορικά  με  τα  URIs τα  οποία  θα 

προστεθούν στη λίστα. Για παράδειγμα, ένας από αυτούς τους περιορισμούς μπορεί 

να αφορά τις επεκτάσεις των εξαγόμενων URI, όπως να επιτρέπονται μόνο τα URIs 

με επέκταση .gov. 

Επίπεδο  Ανάλυσης  Περιεχομένου. Το  επίπεδο  Ανάλυσης  Περιεχομένου 

αποτελείται από τις μονάδες Ανίχνευσης και Μετατροπής. 

Η μονάδα Ανίχνευσης (detect module) είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό του 

είδους του αρχείου το οποίο πρόκειται να δοθεί προς επεξεργασία στις υπόλοιπες 

μονάδες  και  την  ύπαρξη ή  μη σημασιολογικού  περιεχομένου μέσα  σε  αυτό  το 

αρχείο.  Προς  το  παρόν,  το  σύστημα  έχει  υλοποιηθεί  έτσι  ώστε  να  χειρίζεται 

περιγραφές υπηρεσιών που ακολουθούν τα μοντέλα SAREST και SAWSDL. Παρόλα 

αυτά, η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την επέκτασή του για το χειρισμό 

όλων των μοντέλων. Οι τύποι αρχείων που μπορεί το σύστημα να χειρισθεί είναι 

html σελίδες και wsdl αρχεία. Ο Πίνακας 8 συνοψίζει τα είδη των αρχείων καθώς 

και τους τύπους περιεχομένου οι οποίοι είναι επεξεργάσιμοι από το σύστημα.
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Είδος Αρχείου
Τύπος Περιεχομένου 

(Content Type)
Επέκταση Αρχείου

HTML text/HTML .htm, .html
XHTML application/xhtml+xml .xhtml
XML text/xml .xml

(SA)WSDL application/wsdl+xml .wsdl
Πίνακας 8: Αρχεία επεξεργάσιμα από το σύστημα

Η μονάδα Ανίχνευσης αρχικά επιχειρεί να ανιχνεύσει το είδος του αρχείου από 

την επέκταση του URI. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε από τις πληροφορίες της 

κεφαλίδας εξάγει το τμήμα που αφορά τον τύπο του περιεχομένου (content-type) 

και προσπαθεί να ανιχνεύσει το είδος του αρχείου με βάση αυτό.  Εάν ο τύπος του 

περιεχομένου αντιστοιχεί σε html αρχεία, τότε η αναγνώριση ολοκληρώνεται. Εάν 

πρόκειται για xml αρχείο, τότε χρησιμοποιώντας ένα DOM parser διατρέχουμε το 

αρχείο για να εντοπίσουμε εάν πρόκειται για wsdl αρχείο. Κατά την ολοκλήρωση 

της ανίχνευσης του είδους του αρχείου, η μονάδα Ανίχνευσης διατρέχει το αρχείο 

χρησιμοποιώντας ένα html parser για τα html αρχεία και ένα DOM parser για τα 

wsdl αρχεία και διερευνά την ύπαρξη ή μη σημασιολογικής πληροφορίας μέσα σε 

αυτό. Εάν όλοι αυτοί οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, το αρχείο προωθείται στην επόμενη 

μονάδα που είναι η μονάδα Μετατροπής.

Η μονάδα Μετατροπής (transform module) διατρέχει το αρχείο και εξάγει τη 

σημασιολογική  πληροφορία  ως  RDF τριπλέτες.  Οι  τριπλέτες  που  σχηματίζονται 

βασίζονται στο μοντέλο υπηρεσιών το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή 

της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, εάν αυτό το μοντέλο είναι το  SAREST, τότε τα 

κατηγορήματα  των  τριπλέτων  είναι  τα  κύρια  στοιχεία  τα  οποία  ορίζονται  στο 

SAREST μοντέλο.  Έπειτα,  πραγματοποιείται  η  μετάφραση  αυτών  των 

κατηγορημάτων,  και  κατά  συνέπεια  των  στοιχείων  του  μοντέλου,  στο  μετα-

μοντέλο υπηρεσιών προωθώντας τις τριπλέτες στην μονάδα Μετάφρασης. 

Επίπεδο μετα-μοντέλου υπηρεσιών. Το επίπεδο του μετα-μοντέλου υπηρεσιών 

περιλαμβάνει  την  μονάδα  της  Μετάφρασης.  Η  μονάδα  της  Μετάφρασης 

(translation module) είναι υπεύθυνη για την μετατροπή των κατηγορημάτων των 

τριπλετών  οι  οποίες  προέρχονται  από  τη  μονάδα  Μετατροπής  σε  τριπλέτες 

βασισμένες στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Τόσο η μονάδα της Μετατροπής όσο και 

η μονάδα της Μετάφρασης υπόκεινται στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μοντέλου 

υπηρεσιών.  Για  την  ακρίβεια  υπάρχει  μια  μονάδα  Μετατροπής  και  μια  μονάδα 

Μετάφρασης για κάθε μοντέλο υπηρεσιών για το οποίο το σύστημα είναι ενήμερο 

οι οποίες υλοποιούν την αντιστοίχιση ανάμεσα στα στοιχεία αυτού του μοντέλου με 

τα  στοιχεία  του  μετα-μοντέλου.  Στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης  του  συστήματος 
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αναπτύχθηκαν δύο μονάδες μετάφρασης, μια για το χειρισμό των περιγραφών των 

υπηρεσιών σε SAREST και μια για το χειρισμό των περιγραφών των υπηρεσιών σε 

SAWSDL. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της μονάδας μετάφρασης που 

αφορά τις SAREST περιγραφές των υπηρεσιών. 

Κατά το στάδιο της μετατροπής εξάγεται η σημασιολογική πληροφορία από την 

περιγραφή  της  υπηρεσίας  υπό  την  μορφή  RDF τριπλέτων  των  οποίων  τα 

κατηγορήματα βασίζονται στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Ο  Πίνακας 9 δίνει 

παραδείγματα RDF τριπλετών πριν και μετά της διαδικασίας μετάφρασης. Οι  RDF 

τριπλέτες  πριν  την  μετάφραση  είναι  αυτές  που  προέρχονται  από  τη  μονάδα 

μετατροπής του αντίστοιχου μοντέλου, ενώ οι RDF τριπλέτες μετά την μετάφραση 

ακολουθούν το μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της 

μονάδας μετατροπής για το σχηματισμό των  RDF τριπλετών απαιτεί τη σε βάθος 

ανάλυση του κάθε μοντέλου και υπόκειται έντονα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του  κάθε  μοντέλου.  Αντίθετα,  η  μονάδα  της  μετάφρασης  στηρίζεται  στις  RDF 

τριπλέτες οι οποίες προέρχονται από τη μονάδα της μετατροπής και ουσιαστικά 

αυτό που γίνεται είναι η αντιστοίχιση των κατηγορημάτων που χρησιμοποιούνται 

από  το  κάθε  μοντέλο  (sarest,  sawsdl)  στα  κατηγορήματα  του  μετα-μοντέλου 

υπηρεσιών (sacsm).

RDF τριπλέτες πριν τη μετάφραση RDF τριπλέτες μετά τη μετάφραση

http://Naturalization sarest:input 
http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate

http://Naturalization sacsm:input 
http://islab.uom.gr/gea.owl#BirthCertificate

http://islab.uom.gr/Naturalization 

sarest:output 

http://islab.uom.gr/gea.owl#Certification

http://islab.uom.gr/Naturalization 

sacsm:output 

http://islab.uom.gr/gea.owl#Certification

http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/w
sdl/order sawsdl:input 
http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/o
ntology/purchaseorder#OrderRequest

http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/w
sdl/order sacsm:input 
http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/o
ntology/purchaseorder#OrderRequest

Πίνακας 9: RDF τριπλέτες πριν και μετά τη διαδικασία της μετάφρασης

Επίπεδο  Αποθήκης  Δεδομένων.  Το  επίπεδο  αυτό  περιλαμβάνει  την  μονάδα 

Αποθήκευσης.  Η  μονάδα  Αποθήκευσης (store module)  επικοινωνεί  με  την 

αποθήκη RDF δεδομένων όπου αποθηκεύει τις μεταφρασμένες RDF τριπλέτες. Ανά 

πάσα  στιγμή,  το  σύνολο  των  τριπλετών  που  βρίσκεται  αποθηκευμένο  στην 

αποθήκη  δεδομένων  ακολουθεί  το  μετα-μοντέλο  υπηρεσιών,  συνεπώς  τα 

κατηγορήματα αυτών των τριπλετών αναφέρονται σε στοιχεία του μοντέλου. Στην 

Ενότητα  5.3 περιγράφονται  οι  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 

υλοποίηση και τη διαχείριση της αποθήκης δεδομένων.

5.1.2.Τμήμα Ανάλυσης (Triples Processor)
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Το  Τμήμα  Ανάλυσης  είναι  υπεύθυνο  για  την  εξαγωγή  και  το  σχηματισμό  της 

πληροφορίας που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών εκμεταλλευόμενο τα 

δεδομένα  που  είναι  αποθηκευμένα  στην  αποθήκη  RDF δεδομένων.  Συνεπώς, 

προεργάζεται τις αποθηκευμένες RDF τριπλέτες για τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ 

των υπηρεσιών αναλύοντας τις περιγραφές των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το 

Τμήμα  Ανάλυσης  καθοδηγεί  δύο  ξεχωριστές  διαδικασίες:  τον  εντοπισμό 

συσχετιζόμενων υπηρεσιών και την εύρεση πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης των 

υπηρεσιών.

Η  πρώτη  διαδικασία  αφορά  την  εφαρμογή  μέτρων  ομοιότητας  για  τον 

εντοπισμό συσχετιζόμενων υπηρεσιών με βάση τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στις 

περιγραφές των υπηρεσιών και με βάση τα  tags τα οποία προέρχονται από τους 

χρήστες.  Κατά συνέπεια,  η  λίστα των συσχετιζόμενων υπηρεσιών αποτελεί  την 

ένωση των συσχετιζόμενων υπηρεσιών με βάση τις περιγραφές που προέρχονται 

από  τους  παροχείς  υπηρεσιών  και  των  συσχετιζόμενων  υπηρεσιών  οι  οποίες 

προέρχονται με βάση τον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνονται τις υπηρεσίες, 

δηλαδή από τα tags.

Ο  Tversky [9]  εισήγαγε  δύο  βασικές  κατηγορίες  μέτρων  ομοιότητας:  το 

«μοντέλο αντιπαραβολής», όπου η ομοιότητα μεταξύ δύο στοιχείων C και D είναι 

μια  γραμμική  συνάρτηση,  και  το  «μοντέλο  αναλογίας»,  όπου  η  ομοιότητα 

εκφράζεται ως λόγος (βλ. σχέση (1)). Στη σχέση (1), τα C και D αντιπροσωπεύουν 

δύο στοιχεία, ενώ η παράσταση ftrs(C) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του 

στοιχείου C. Τέλος, με f(.) επισημαίνουμε τον πληθικό αριθμό ενός συνόλου.

Χρησιμοποιούμε το μοντέλο αναλογίας για τον υπολογισμό της ομοιότητας δύο 

περιγραφών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στο μοντέλο που παρέχεται στη σχέση 

(2) υποθέτουμε ότι  a=b=0.5, εφόσον δεν υφίσταται ασυμμετρία στα μέτρα που 

εφαρμόζουμε.  Επιπλέον,  θεωρούμε  τις  υπηρεσίες  ως  τα  στοιχεία  του μοντέλου 

αναλογίας και τα στοιχεία που προέρχονται από τους παροχείς υπηρεσιών ως τα 

χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα δεδομένα 

εισόδου, τα δεδομένα εξόδου και οι πάροχοι μιας υπηρεσίας.

))(\)((())(\)(())()((
))()((),(

CftrsDftrsfbDftrsCftrsafDftrsCftrsf
DftrsCftrsfDCsim

++∩
∩=      (1)

))(())((
))()((2),(

DftrsfCftrsf
DftrsCftrsfDCsim

+
∩×=      (2)

Η εφαρμογή του μέτρου ομοιότητας το οποίο χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικά 

τα στοιχεία που προέρχονται από τους παροχείς αναδεικνύει τις συσχετιζόμενες 
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υπηρεσίες σύμφωνα με τον πάροχο. Στη σχέση (3) παρουσιάζεται ο τύπος που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέτρου ομοιότητας μεταξύ της υπηρεσίας 

C και της υπηρεσίας D. 

))(())(())(())(())(())((
)))()(())()(())()(((2

),(

DprovidersfDoutputsfDinputsfCprovidersfCoutputsfCinputsf
DprovidersCprovidersfDoutputsCoutputsfDinputsCinputsf

DCsim providers

+++++
∩+∩+∩×

=

     (3)

Όπου:

• f(.) είναι ο πληθικός αριθμός ενός συνόλου.

• inputs(.) είναι το σύνολο των δεδομένων εισόδου για μια υπηρεσία.

• outputs(.) είναι το σύνολο των δεδομένων εξόδου από μια υπηρεσία.

• providers(.) είναι το σύνολο των παρόχων μιας υπηρεσίας.

Ένας από τους στόχους του συστήματος είναι να ληφθεί υπόψη η οπτική γωνία 

του  χρήστη  σχετικά  με  μια  υπηρεσία  και  συνεπώς  η  εύρεση  συσχετιζόμενων 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις περιγραφές των χρηστών οι οποίες αποτυπώνονται στα 

tags που  προέρχονται  από  αυτούς.  Συνεπώς,  εφαρμόζουμε  πάλι  το  μέτρο 

ομοιότητας  θεωρώντας  αυτή  την  φορά  τα  tags ως  τα  χαρακτηριστικά  μιας 

υπηρεσίας.  Στη  σχέση  (4)  απεικονίζεται  το  μοντέλο  που  αντανακλά  το  μέτρο 

ομοιότητας βασισμένο στις περιγραφές των χρηστών.

))(())((
))()((2

),(

CtagsfCtagsf
DtagsCtagsf

DCsim users

+
∩×

=
     (4)

Όπου τα  tags(.) αντιπροσωπεύουν το σύνολο των  tags που δίνονται από τους 

χρήστες μιας υπηρεσίας.

Για  τον  υπολογισμό  του  συνόλου  των  tags,  λαμβάνουμε  υπόψη  την 

πληροφορία  που  αφορά  τη  συχνότητα  των  tags.  Για  παράδειγμα,  εάν  σε  μια 

υπηρεσία  C έχει δοθεί το  tag “marriage” 150 φορές, και σε μια υπηρεσία  D έχει 

δοθεί το ίδιο  tag μόνο δύο φορές, τότε η ομοιότητα μεταξύ των δύο υπηρεσιών 

θεωρείται μηδαμινή.

Συνοψίζοντας,  εφαρμόζουμε  δύο  φορές  το  μέτρο  ομοιότητας  το  οποίο 

παρουσιάσθηκε προηγουμένως. Στην πρώτη περίπτωση τα δεδομένα εισόδου, τα 

δεδομένα εξόδου και οι πάροχοι μιας υπηρεσίας θεωρούνται ως τα χαρακτηριστικά 

της υπηρεσίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα  tags τα οποία προέρχονται από 

τους  χρήστες  αποτελούν  τα  χαρακτηριστικά  της  υπηρεσίας.  Τέλος,  το  μέτρο 

ομοιότητας  το  οποίο  προκύπτει  από  τα  μέτρα  ομοιότητας  αυτών  των  δύο 

υπηρεσιών είναι η μέγιστη τιμή των δύο μέτρων. Στη σχέση (5) παρουσιάζεται το 
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συνολικό  μέτρο  ομοιότητας.  Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  το 

γεγονός  ότι  η  προσέγγιση  η  οποία  ακολουθείται  δίνει  την  ίδια  βαρύτητα  στις 

περιγραφές  οι  οποίες  δίνονται  από  τους  παροχείς  των  υπηρεσιών  και  στις 

περιγραφές  οι  οποίες  παρέχονται  από  τους  χρήστες.  Συνεπώς,  εάν  το  μέτρο 

ομοιότητας σύμφωνα με τις περιγραφές των χρηστών είναι  μεγαλύτερο από το 

μέτρο  ομοιότητας  το  οποίο  προέρχεται  από  τις  περιγραφές  των  παρόχων 

υπηρεσιών τότε είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της τιμής του 

συνολικού μέτρου.

)),(,),(max(),( usersproviders DCsimDCsimDCsim =      (5)

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι η τιμή που αποτελεί το 

όριο  έτσι  ώστε  να  αποφασισθεί  εάν  δύο  υπηρεσίες  σχετίζονται  υπολογίζεται 

εμπειρικά.  Σύμφωνα με τις  υπηρεσίες  οι  οποίες είναι  διαθέσιμες  στην αποθήκη 

δεδομένων, η τιμή αυτού του ορίου είναι  0.4. Αυτό σημαίνει  ότι  εάν το μέτρο 

ομοιότητας  δύο  υπηρεσιών  είναι  μικρότερο  του  0.4,  τότε  αυτές  οι  υπηρεσίες 

θεωρούνται  μη-συσχετιζόμενες.  Αντίθετα,  εάν  η  τιμή  του  μέτρου  είναι  ίση  ή 

μεγαλύτερη  από  0.4,  τότε  οι  δύο  υπηρεσίες  θεωρείται  ότι  παρουσιάζουν 

ομοιότητες, όπως φαίνεται στη σχέση (6). 





≥
−<
related
relatednon

DCsim
,4.0

,4.0
),(      (6)

Η δεύτερη διαδικασία για την οποία είναι υπεύθυνο το Τμήμα Ανάλυσης αφορά τον 

εντοπισμό ακολουθιών υπηρεσιών που είναι  δυνατό να εκτελεσθούν σειριακά ή 

παράλληλα.  Ονομάζουμε  αυτές  τις  ακολουθίες  ακολουθίες  εκτέλεσης.  Για  τον 

εντοπισμό  σχέσεων  μεταξύ  των  υπηρεσιών  όσον  αφορά  τη  σειρά  εκτέλεσης 

αναλύουμε τις εισόδους που δέχεται μια υπηρεσία και τις εξόδους που δίνει ως 

αποτέλεσμα.  Για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση  που  η  έξοδος  μιας  υπηρεσίας 

αποτελεί  την είσοδο μιας άλλης υπηρεσίας,  τότε υπάρχει  μεγάλη πιθανότητα η 

πρώτη υπηρεσία να πρέπει να εκτελεσθεί πριν από την δεύτερη. Συνεπώς, με αυτό 

τον τρόπο δημιουργούμε σύνολα υπηρεσιών όπου πιθανόν πρέπει να εκτελεσθούν 

μαζί.

Σε αυτό σημείο, είναι σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι οι δύο διαδικασίες 

οι οποίες προκύπτουν από το Τμήμα Ανάλυσης δεν επηρεάζονται από το μοντέλο 

υπηρεσιών το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους παροχείς υπηρεσιών στις αρχικές 

περιγραφές των υπηρεσιών. Αντίθετα, η ανάλυση εφαρμόζεται στις μεταφρασμένες 

RDF τριπλέτες οι  οποίες ακολουθούν το μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Συνεπώς, το 
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σύστημα δίνει τη δυνατότητα του εντοπισμού συσχετιζόμενων υπηρεσιών και της 

πρότασης πιθανών ακολουθιών υπηρεσιών ανάμεσα σε υπηρεσίες οι οποίες είχαν 

αρχικά κωδικοποιηθεί ακολουθώντας διαφορετικά μοντέλα υπηρεσιών.

5.2.Front-end υποσύστημα

Το front-end υποσύστημα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την αξιοποίηση της 

πληροφορίας που προέρχεται από την προεργασία που έχει πραγματοποιηθεί από 

το  back-end υποσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει  τη δυνατότητα να 

αναζητήσει  μια  υπηρεσία  χρησιμοποιώντας  μια  γραφική  διεπιφάνεια  και  να 

περιηγηθεί στις αποθηκευμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας  tag clouds τα οποία 

σχηματίζονται από τα στοιχεία που ορίζονται στις περιγραφές των υπηρεσιών.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης και περιήγησης σε υπηρεσίες, το front-end 

υποσύστημα αποτελείται από την Γραφική Διεπιφάνεια (Graphical User Interface) 

και το Διαχειριστή Αιτημάτων (Query Mechanism). Στις ενότητες που ακολουθούν 

περιγράφουμε  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  και  τις  λειτουργικότητες  αυτών  των 

συστατικών.

5.2.1.Γραφική Διεπιφάνεια

Η Γραφική Διεπιφάνεια έχει ως στόχο την παροχή των κατάλληλων μέσων με την 

βοήθεια των οποίων ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα. Αναπτύχθηκε για τη 

διευκόλυνση δύο βασικών λειτουργικοτήτων, της αναζήτησης και της περιήγησης 

των υπηρεσιών.

Το σύστημα υποστηρίζει δύο είδη αναζήτησης με βάση λέξεις-κλειδιά, τη βασική 

αναζήτηση  και  τη  σύνθετη  αναζήτηση.  Η  βασική  αναζήτηση  επιτρέπει  την 

αναζήτηση για μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που εισήγαγε ο 

χρήστης και αντιπαραβάλλοντας αυτές τις λέξεις με τα στοιχεία που έχουν ορισθεί 

στην περιγραφή της υπηρεσίας. Συνεπώς, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να αναζητήσει μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά “marriage, 

permit”. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτήματος στη συνέχεια θα επιστραφούν 

για παρουσίασή τους στον χρήστη. 

Επιπλέον,  το  σύστημα  επιτρέπει  τον  καθορισμό  ενός  συνόλου  λογικών 

εκφράσεων οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται από το σύνολο των υπηρεσιών 

που  επιστρέφονται  ως  αποτέλεσμα.  Αυτή  η  δυνατότητα  παρέχεται  μέσω  μιας 

φόρμας που επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένων στοιχείων με τη βοήθεια λογικών 

εκφράσεων και τη σύνδεση των εκφράσεων αυτών με το λογικό KAI ή/και Ή. Ένα 

παράδειγμα μιας τέτοιας έκφρασης μπορεί να είναι η αναζήτηση για υπηρεσίες με 

«Είσοδο: Ταυτότητα ΚΑΙ Έξοδο: πιστοποιητικό πολιτογράφησης». Το αποτέλεσμα 

μιας  τέτοιας  έκφρασης  θα  είναι  οι  υπηρεσίες  που  χρειάζονται  ως  είσοδο  το 
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έγγραφο  της  ταυτότητας  και  παράγουν  ως  έξοδο  ένα  πιστοποιητικό  που 

επιβεβαιώνει  την  πολιτογράφηση.  Στην  Εικόνα  7,  το  διάγραμμα  ακολουθίας 

παρουσιάζει  τις  αλληλεπιδράσεις  ανάμεσα  στη  Γραφική  Διεπιφάνεια,  στο 

Διαχειριστή  Αιτημάτων  και  στην  Αποθήκη  δεδομένων  για  την  παροχή  των 

δυνατοτήτων αναζήτησης.

Εικόνα 7: Διάγραμμα ακολουθίας για την παροχή λειτουργικοτήτων 

αναζήτησης

Εκτός από τις λειτουργικότητες αναζήτησης, η Γραφική Διεπιφάνεια παράγει τρία 

είδη  tag clouds για  την  παροχή  δυνατοτήτων  περιήγησης  υπηρεσιών.  Τα  είδη 

αυτών των tag clouds εξαρτώνται από τα βασικά στοιχεία που ορίζονται στο μετα-

μοντέλο υπηρεσιών και των οποίων η παρουσίαση παρέχει προστιθέμενη αξία στον 

τελικό χρήστη. Αυτά τα στοιχεία είναι τα δεδομένα εισόδου, τα δεδομένα εξόδου 

και οι παροχείς υπηρεσιών.

Αρχικά, η Γραφική Διεπιφάνεια επικοινωνεί με το Διαχειριστή Αιτημάτων για την 

ανάκτηση της πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για το σχηματισμό ενός tag 

cloud. Τέτοια πληροφορία είναι τα tags που θα το αποτελούν και η συχνότητα του 

κάθε  tag.  Στη δική μας περίπτωση,  το  σύνολο εισόδων, εξόδων και  παροχών, 

όπως αυτά ορίζονται στις περιγραφές των υπηρεσιών και είναι αποθηκευμένα στην 

Αποθήκη  δεδομένων,  αποτελούν  τα  ονόματα  των  tags των  τριών  tag clouds 

αντίστοιχα. Δεδομένης αυτής της πληροφορίας, η Γραφική Διεπιφάνεια σχηματίζει 

και παρουσιάζει τα tag clouds στους χρήστες.

Στα αποτελέσματα που επιστρέφονται τόσο από την αναζήτηση μιας υπηρεσίας 

όσο και από την περιήγηση σε ένα tag cloud τονίζεται το σημείο στο οποίο βρέθηκε 
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το ταίριασμα. Επιπλέον, ο χρήστης χρησιμοποιώντας τη λίστα των αποτελεσμάτων 

έχει  τη  δυνατότητα  να  επιλέξει  μια  υπηρεσία  και  να  δει  μια  αναφορά  για  τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. Μια αναφορά υπηρεσίας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα 

οποία  ορίζονται  στην  περιγραφή  της.  Επιπρόσθετα,  παρουσιάζονται  οι 

συσχετιζόμενες υπηρεσίες και η πιθανή ακολουθία εκτέλεσης της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας.

Τέλος, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της Γραφικής 

Διεπιφάνειας βασίζονται σε  Java και  Java Server Faces (JSF). Επιπλέον, για την 

οπτικοποίηση  των  πιθανών  ακολουθιών  εκτέλεσης  με  γραφικό  τρόπο, 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες  flash και  flex. Στην Ενότητα  7 παρουσιάζεται ένα 

πρωτότυπο του συστήματος όπου παρέχονται στιγμιότυπα οθόνης.

5.2.2.Διαχειριστής Αιτημάτων (Query Mechanism)

Ο Διαχειριστής Αιτημάτων είναι μια βοηθητική μονάδα η οποία έχει υλοποιηθεί για 

την  απομάκρυνση  των  εργασιών  που  αφορούν  τη  διαχείριση  της  Αποθήκης 

δεδομένων  από  την  Γραφική  Διεπιφάνεια.  Συνεπώς,  αλλαγές  στη  δομή  της 

Αποθήκης Δεδομένων δεν θα επιφέρουν αλλαγές στη Γραφική Διεπιφάνεια, αφού η 

επικοινωνία της Αποθήκης μαζί της γίνεται μέσω του Διαχειριστή Αιτημάτων.

Ο Διαχειριστής Αιτημάτων επικοινωνεί τόσο με την Γραφική Διεπιφάνεια όσο και 

με  την  Αποθήκη  δεδομένων  με  αμφίδρομο  τρόπο.  Είναι  υπεύθυνος  για  την 

μετατροπή  των  δεδομένων τα  οποία  λαμβάνει  από  τη  Γραφική Διεπιφάνεια  σε 

κατάλληλα SPARQL13 ερωτήματα και την προώθηση αυτών των ερωτημάτων στην 

Αποθήκη  δεδομένων.  Επιπλέον,  επιστρέφει  τα  αποτελέσματα  στη  Γραφική 

Διεπιφάνεια.  Η  γλώσσα  SPARQL είναι  μια  γλώσσα  ερωτημάτων  για  RDF 

περιεχόμενο  η  οποία  χρησιμοποιείται  από  το  σύστημα  για  τη  διενέργεια 

ερωτημάτων  στις  RDF τριπλέτες  και  την  ανάκτηση  πληροφοριών.  Αξίζει  να 

σημειωθεί  ότι  η  SPARQL παρουσιάζει  αρκετές  ομοιότητες  με  τη  γλώσσα 

ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων SQL. 

Επιπλέον,  ο  Διαχειριστής  Αιτημάτων  χρησιμοποιείται  τόσο  για  τις 

λειτουργικότητες που αφορούν την αναζήτηση όσο και για τις λειτουργικότητες 

που αφορούν τη περιήγηση υπηρεσιών. Τα δεδομένα που παραλαμβάνονται από 

τον χρήστη μετατρέπονται σε SPARQL ερωτήματα από το Διαχειριστή Αιτημάτων. 

Παράλληλα χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αναφορών των υπηρεσιών και 

την ανάκτηση των πληροφοριών που αποτελούν αποτέλεσμα της ανάλυσης των 

τριπλετών.

13  http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
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5.3.Αποθήκη RDF δεδομένων (Repository)

Η Αποθήκη δεδομένων αποτελεί  το  βασικό σημείο  σύνδεσης του  front-end και 

back-end υποσυστήματος.  Οι  τριπλέτες  που  αποθηκεύονται  στην  Αποθήκη 

δεδομένων αποτελούν ουσιαστικά τη μετάφραση των περιγραφών των υπηρεσιών 

έτσι  ώστε  να  γίνει  αντιστοίχιση  των  στοιχείων  τους  στα  στοιχεία  του  μετα-

μοντέλου  υπηρεσιών.  Για  την  υλοποίηση  της  αποθήκης  RDF δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα για την μόνιμη αποθήκευση πληροφοριών  Jena14. 

Επιπλέον,  οι  java βιβλιοθήκες  του  πλαισίου  Σημασιολογικού  Ιστού  Jena15 

χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  διαχείριση  της  ανάκτησης  και  αποθήκευσης 

πληροφοριών στην Αποθήκη.

14  http://jena.sourceforge.net/DB/ 
15  http://jena.sourceforge.net/ 
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6. Λειτουργικότητες  του  Συστήματος  (System 

Functionalities)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  οι  λειτουργικότητες του συστήματος.  Όπως 

έχει  ήδη  αναφερθεί,  το  σύστημα  εννοιολογικά  μπορεί  να  διαιρεθεί  σε  δύο 

υποσυστήματα, το front-end υποσύστημα και το back-end υποσύστημα. Το back-

end υποσύστημα  είναι  υπεύθυνο  για  τον  εντοπισμό  και  τη  συλλογή,  την 

επεξεργασία  και  την  ανάλυση  των  υπηρεσιών,  ενώ  το  front-end υποσύστημα 

επιτρέπει  την  εκτέλεση  ερωτημάτων  σε  αυτή  την  πληροφορία.  Σε  αυτή  την 

ενότητα θα παρουσιάσουμε τις βασικές λειτουργικότητες των δυο υποσυστημάτων 

χρησιμοποιώντας UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams). 

6.1.Front-end υποσύστημα

Στην  Εικόνα 8 παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του  front-end 

υποσυστήματος. Ο χρήστης του υποσυστήματος σε αυτή την περίπτωση είναι ο 

τελικός χρήστης της γραφικής διεπιφάνειας, ο οποίος χρησιμοποιεί το σύστημα για 

τον  εντοπισμό  μιας  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  χρησιμοποιώντας  τις 

λειτουργικότητες αναζήτησης και περιήγησης των υπηρεσιών.

Εικόνα 8: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του front-end υποσυστήματος

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 8, οι περιπτώσεις χρήσης που παρέχονται από το 

front-end υποσύστημα είναι οι ακόλουθες:
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• Βασική  αναζήτηση  μιας  υπηρεσίας.  Δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να 

αναζητήσει μια υπηρεσία εισάγοντας ένα σύνολο από λέξεις-κλειδιά. 

• Σύνθετη  αναζήτηση  μιας  υπηρεσίας.  Επιτρέπει  το  σχηματισμό  λογικών 

εκφράσεων χρησιμοποιώντας όλα ή τμήμα των στοιχείων που ορίζονται στις 

περιγραφές  των  υπηρεσιών  και  επεκτείνει  την  προηγούμενη  περίπτωση 

χρήσης.

• Περιήγηση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας  tag clouds.  Η περίπτωση χρήσης 

αυτή αποτελεί τη γενική περίπτωση χρήσης των τριών περιπτώσεων χρήσης 

που ακολουθούν.

o Περιήγηση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας  tag cloud των δεδομένων 

εισόδου.  Επιτρέπει  τη περιήγηση των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας 

ένα tag cloud το οποίο δημιουργήθηκε  αυτόματα από τους ορισμούς 

των  δεδομένων  εισόδου  που  υπάρχουν  στις  περιγραφές  των 

υπηρεσιών.

o Περιήγηση  υπηρεσιών  χρησιμοποιώντας  tag cloud των  στοιχείων 

εξόδου. Επιτρέπει τη περιήγηση των υπηρεσιών με την βοήθεια ενός 

tag cloud το οποίο έχει σχηματισθεί αυτόματα με βάση τα δεδομένα 

εξόδου των υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν ορισθεί στις περιγραφές 

των υπηρεσιών.

o Περιήγηση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το tag cloud των παρόχων 

υπηρεσιών. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν 

ένα  tag cloud το οποίο αποτελείται από τους παροχείς υπηρεσιών, 

όπως αυτοί ορίζονται στις περιγραφές των υπηρεσιών.

• Απεικόνιση της  πιθανής σειράς εκτέλεσης των υπηρεσιών.  Επιτρέπει  την 

απεικόνιση της  πιθανής  σειράς  με  την  οποία  θα  εκτελεσθεί  ένα σύνολο 

υπηρεσιών.

• Απεικόνιση παρόμοιων υπηρεσιών. Παρέχει μια λίστα υπηρεσιών οι οποίες 

σχετίζονται σημαντικά με μια υπηρεσία σύμφωνα με τις περιγραφές των 

υπηρεσιών. Η συσχέτιση προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων ομοιότητας 

όπως αυτά παρουσιάσθηκαν στην Ενότητα 5.1.2.

Στις παρακάτω ενότητες δίνεται η περιγραφή των λειτουργικοτήτων.

6.1.1.Βασική αναζήτηση μιας υπηρεσίας

Το  σύστημα  δίνει  τη  δυνατότητα  αναζήτησης  μιας  υπηρεσίας  δεδομένου  ενός 

συνόλου λέξεων-κλειδιών. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης εισάγει λέξεις-κλειδιά οι 

οποίες περιγράφουν οποιοδήποτε από τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στο μετα-

μοντέλο υπηρεσιών έτσι  ώστε  να βρει  μια υπηρεσία.  Για  παράδειγμα,  αυτές  οι 

λέξεις-κλειδιά μπορεί να σχετίζονται με τα δεδομένα εισόδου, τα δεδομένα εξόδου, 

τον πάροχο και τα  tags μιας υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί  να 
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εισάγει τις λέξεις-κλειδιά “trademark registration” έτσι ώστε να βρει μια υπηρεσία 

για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος μιας εταιρείας. 

Η Γραφική Διεπιφάνεια (Graphical User Interface) προωθεί αυτές τις λέξεις-

κλειδιά  στο  Διαχειριστή  Αιτημάτων  (Query Mechanism).  Στο  σημείο  αυτό  ένα 

SPARQL αίτημα σχηματίζεται, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εύρεσης της υπηρεσίας 

η  οποία  περιλαμβάνει  στην  περιγραφή της  μια  ή  περισσότερες  από  τις  λέξεις-

κλειδιά.  Αυτό  το  αίτημα  προωθείται  στην  Αποθήκη  RDF δεδομένων  και  τα 

αποτελέσματα  επιστρέφονται  στη  Γραφική  Διεπιφάνεια  για  παρουσίαση  στον 

χρήστη.  Στη  λίστα  των  αποτελεσμάτων,  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  την 

υπηρεσία που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του. Τέλος, παρουσιάζεται 

μια αναφορά η οποία συνοψίζει την περιγραφή της υπηρεσίας. Στην Ενότητα  7 

περιγράφεται  το  πρωτότυπο  της  εφαρμογής  όπου  δίνονται  στιγμιότυπα  της 

οθόνης. 

6.1.2.Σύνθετη αναζήτηση μιας υπηρεσίας

Εκτός από τη βασική αναζήτηση για μια υπηρεσία, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να πραγματοποιήσει σύνθετη αναζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης 

μπορεί να σχηματίσει σύνθετα ερωτήματα, συνδυάζοντας όλα ή τμήμα των πεδίων 

τα οποία ορίζονται στην περιγραφή της υπηρεσίας, δηλαδή τα δεδομένα εισόδου, 

τα  δεδομένα  εξόδου,  τους  παροχείς  μιας  υπηρεσίας  και  τα  tags που 

χρησιμοποιήθηκαν  από  τους  χρήστες  για  να  χαρακτηρίσουν  την  υπηρεσία.  Για 

παράδειγμα, οι χρηστές μπορούν να δημιουργήσουν αιτήματα για την εύρεση των 

υπηρεσιών  που  παρέχουν  σαν  έξοδο  ένα  πιστοποιητικό  γάμου  και  έχουν 

χαρακτηριστεί  από  τους  χρήστες  με  το  tag «γάμος».  Το  λογικό  ΚΑΙ  και  Ή 

υποστηρίζονται για τη δημιουργία αυτών των ερωτημάτων.

Στη συνέχεια,  η Γραφική Διεπιφάνεια προωθεί  τα δεδομένα που εισήγαγε ο 

χρήστης  στο  Διαχειριστή  Αιτημάτων  όπου  το  κατάλληλο  SPARQL ερώτημα 

σχηματίζεται.  Το  ερώτημα αυτό εκτελείται  για  την επιστροφή των κατάλληλων 

υπηρεσιών. Τέλος, επιστρέφεται μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες που ικανοποιούν 

τις  συνθήκες και  ο χρήστης μπορεί  να  δει  τις  λεπτομέρειες  κάποιας  υπηρεσίας 

επιλέγοντάς τη.

6.1.3.Περιήγηση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας tag clouds

Το σύστημα παρέχει  δύο βασικούς τρόπους εύρεσης μιας υπηρεσίας. Ο πρώτος 

τρόπος αφορά την αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά που εισήγαγε ο χρήστης και 

έχει  περιγραφεί  παραπάνω,  και  ο  δεύτερος  τρόπος  αφορά  τη  περιήγηση  στις 

υπάρχουσες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας tag clouds. Η δεύτερη περίπτωση αφορά 

το σχηματισμό  tag clouds τα οποία αντιστοιχίζονται σε τρία στοιχεία του μετα-

μοντέλου υπηρεσιών. Αυτά τα tag clouds είναι:

• Το tag cloud των δεδομένων εισόδου των υπηρεσιών.
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• Το tag cloud των δεδομένων εξόδου των υπηρεσιών.

• Το tag cloud των παρόχων των υπηρεσιών.

Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία του μετα-μοντέλου υπηρεσιών, καθώς 

είναι πλήρως κατανοητά και χρήσιμα για τους τελικούς χρήστες αφού αποτελούν 

την  εξωτερική  διεπαφή  μιας  υπηρεσίας  χωρίς  να  αποκαλύπτουν  τεχνικές 

λεπτομέρειες. Η πληροφορία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτών των tag 

clouds εξάγεται από το σύνολο των περιγραφών των υπηρεσιών όπως αυτές είναι 

αποθηκευμένες στην Αποθήκη των RDF δεδομένων. Η παραγωγή των tag clouds 

γίνεται  αυτόματα  βασιζόμενη  σε  αυτή  την  πληροφορία.  Τα  tags σε  αυτή  την 

περίπτωση είναι είτε οι λεκτικές περιγραφές των στοιχείων της υπηρεσίας (π.χ. 

“marriage”,  “certificate”)  είτε  οι  κλάσεις  με  τις  οποίες  συσχετίζονται  αυτά  τα 

στοιχεία  και  είναι  αποθηκευμένες  σε  οντολογίες  (π.χ. 

“RegionOfCentralMacedonia”). Έπειτα, η συχνότητα αυτών των tags υπολογίζεται 

και τα tag clouds αναπαριστώνται στη Γραφική Διεπιφάνεια. Με αυτό τον τρόπο οι 

χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  περιηγηθούν  σε  υπηρεσίες  σύμφωνα  με  τα 

δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  ως  είσοδος  σε  μια  υπηρεσία,  τα 

δικαιολογητικά που προκύπτουν ως έξοδος από μια υπηρεσία και τους παροχείς 

υπηρεσιών.

Επιλέγοντας ένα tag σε αυτά τα tag clouds, μια λίστα από υπηρεσίες οι οποίες 

έχουν  αυτό  το  στοιχείο  στην  περιγραφή  τους  επιστρέφεται.  Παρόμοια  με  τις 

λειτουργικότητες αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να δει μια αναφορά επιλέγοντας 

μια  συγκεκριμένη  υπηρεσία.  Σαν  παράδειγμα,  στην  Εικόνα  9 απεικονίζεται  το 

διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περιήγηση χρησιμοποιώντας το tag cloud των 

δεδομένων εισόδου των υπηρεσιών.
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Εικόνα 9. Διάγραμμα δραστηριοτήτων της περιήγησης χρησιμοποιώντας 

tag clouds.

6.1.4.Απεικόνιση της πιθανής σειράς εκτέλεσης των υπηρεσιών

Το Τμήμα της Ανάλυσης είναι υπεύθυνο για την προ-εργασία των αποθηκευμένων 

RDF τριπλετών έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα τα οποία προέρχονται 

από τον Crawler στο μέγιστο βαθμό. Μια απόρροια αυτής της επεξεργασίας είναι η 

επισήμανση ακολουθιών υπηρεσιών οι οποίες πιθανώς να πρέπει ή να είναι προς 

όφελος του χρήστη να εκτελεστούν σειριακά ή παράλληλα. Πιο συγκεκριμένα, από 

την ανάλυση των δεδομένων εισόδου και εξόδου μιας υπηρεσίας επιδιώκουμε την 
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αναγνώριση  σχέσεων  μεταξύ  των  υπηρεσιών.  Όταν  η  έξοδος  μιας  υπηρεσίας 

αποτελεί την είσοδο για μια άλλη υπηρεσία, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η 

πρώτη υπηρεσία να πρέπει να εκτελεσθεί πριν από την δεύτερη. Ονομάζουμε αυτές 

τις πιθανές ακολουθίες υπηρεσιών ακολουθίες εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

Οι ακολουθίες εκτέλεσης σχηματίζονται χρησιμοποιώντας την πληροφορία που 

αφορά τις εισόδους που απαιτούνται από μια υπηρεσία και τις εξόδους που αυτή 

παράγει. Για παράδειγμα, η υπηρεσία “MarriageCertificate” απαιτεί ως είσοδο ένα 

πιστοποιητικό  δικαιοδοσίας  γάμου.  Από  την  άλλη  μεριά,  η  υπηρεσία 

“IssueMarriagePermit” έχει ως αποτέλεσμα ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Συνεπώς, η 

υπηρεσία  “IssueMarriagePermit”  θα  πρέπει  να  εκτελεσθεί  πρώτη.  Ο  χρήστης 

μπορεί να δει την ακολουθία εκτέλεσης (εάν αυτή υπάρχει) στην οποία ανήκει μια 

υπηρεσία στην αναφορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στην Ενότητα  7 δίνονται 

στιγμιότυπα της εφαρμογής όπου απεικονίζεται η αναφορά της υπηρεσίας για την 

κατοχύρωση της πράξης γάμου.

6.1.5.Απεικόνιση παρόμοιων υπηρεσιών

Εφαρμόζοντας ένα σύνολο μέτρων ομοιότητας στις περιγραφές των υπηρεσιών, το 

σύστημα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που παρουσιάζουν ομοιότητες με μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι ομοιότητες αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της 

περιγραφής της υπηρεσίας η οποία προέρχεται τόσο από την πλευρά του παρόχου 

υπηρεσιών όσο και από την πλευρά του χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

δει στην αναφορά μιας υπηρεσίας την λίστα των υπηρεσιών με τις οποίες αυτή η 

υπηρεσία έχει ομοιότητες. Για παράδειγμα, η υπηρεσία “ChangeName” έχει πολλά 

κοινά  στοιχεία,  με  την  υπηρεσία  “ChangeAddress”,  όπως  τα  δεδομένα εισόδου 

IdentityCard και  MarriageCertificate και  η  έξοδος 

PersonalDetailsChangeCertificate, και κατά συνέπεια το μέτρο ομοιότητας το οποίο 

εφαρμόζεται  θα  επιστρέψει  μια  σχετικά  υψηλή  τιμή.  Οι  δύο  υπηρεσίες  θα 

συσχετισθούν  κι  η  πληροφορία  θα  δοθεί  στον  χρήστη  στην  αναφορά  των 

συγκεκριμένων  υπηρεσιών.  Στην  Ενότητα  5.1.2 περιγράφεται  ο  μηχανισμός 

συσχέτισης των υπηρεσιών.

6.2.Back-end υποσύστημα

Το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του  back-end υποσυστήματος παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 10 όπου εμφανίζονται οι παρεχόμενες λειτουργικότητες καθώς και ο 

χρήστης που συμμετέχει. Ως χρήστης του back-end υποσυστήματος θεωρείται το 

front-end υποσύστημα, καθώς αξιοποιεί τις λειτουργικότητες που προσφέρονται.
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Εικόνα 10: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του back-end υποσυστήματος

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, οι περιπτώσεις χρήσης του υποσυστήματος είναι:

• Η ανάκτηση τριπλέτων που ακολουθούν το μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Δίνει 

τη δυνατότητα στο  front-end υποσύστημα της υποβολής ερωτημάτων στο 

σύνολο των μεταφρασμένων RDF τριπλετών.

• Η ανάκτηση παρόμοιων υπηρεσιών. Παρέχει στο front-end υποσύστημα το 

σύνολο των υπηρεσιών που παρουσιάζουν ομοιότητες με μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία.

• Η ανάκτηση των πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης. Επιτρέπει τον εντοπισμό 

της ακολουθίας στην οποία μπορεί  να ανήκει μια υπηρεσία για προβολή 

στην Γραφική Διεπιφάνεια.

Στις παρακάτω ενότητες δίνεται η περιγραφή των λειτουργικοτήτων.

6.2.1.Ανάκτηση τριπλετών που ακολουθούν το μετα-μοντέλο υπηρεσιών

Ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  του  συστήματος  αποτελεί  η  συλλογή 

πληροφοριών οι  οποίες  προέρχονται  από  τις  περιγραφές  των υπηρεσιών και  η 

μετατροπή  αυτών  των  πληροφοριών  έτσι  ώστε  να  ακολουθούν  μια  κοινή 

μορφοποίηση.  Προς  επίτευξη  αυτού  του  στόχου,  το  back-end υποσύστημα 

υλοποιεί  τη  συλλογή  των  περιγραφών  των   υπηρεσιών  που  ακολουθούν  τα 

μοντέλα SAREST και SAWSDL και την επεξεργασία αυτών των περιγραφών για την 

εξαγωγή της πληροφορίας που αφορά τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το μετα-

μοντέλο  υπηρεσιών.  Αυτή  η  πληροφορία  εκφράζεται  με  την  βοήθεια  RDF 

τριπλετών. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται επεξεργασία αυτών των τριπλετών για 

τη μετάφρασή τους σε τριπλέτες των οποίων τα κατηγορήματα ακολουθούν το 

μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Τέλος, οι μεταφρασμένες τριπλέτες αποθηκεύονται στην 

Αποθήκη RDF δεδομένων. 
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Αυτές οι τριπλέτες χρησιμοποιούνται έπειτα από το front-end υποσύστημα για:

• Την υποστήριξη των λειτουργικοτήτων αναζήτησης.

• Το σχηματισμό των tag clouds για τη περιήγηση σε υπηρεσίες.

• Τη δημιουργία της αναφοράς της υπηρεσίας η οποία συνοψίζει  τα κύρια 

στοιχεία  της  περιγραφής  της  υπηρεσίας  μαζί  με  πληροφορίες  οι  οποίες 

αποκτώνται από την επεξεργασία των τριπλετών.

6.2.2.Ανάκτηση παρόμοιων υπηρεσιών

Η ανάλυση των αποθηκευμένων RDF τριπλετών έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 

δύο βασικών λειτουργικοτήτων. Η πρώτη λειτουργικότητα παρέχεται από αυτή τη 

περίπτωση χρήσης και  καθιστά ικανή την ανάκτηση των υπηρεσιών που έχουν 

ομοιότητες με μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Το σύνολο υπηρεσιών με ομοιότητες 

υπολογίζεται εφαρμόζοντας μέτρα ομοιότητας στις περιγραφές των υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριμένα, το Τμήμα της Ανάλυσης είναι υπεύθυνο για την προεργασία των 

RDF τριπλετών. Το μέτρο ομοιότητας βασίζεται στο πλήθος των κοινών στοιχείων 

δύο  υπηρεσιών  και  περιγράφεται  αναλυτικά  στην  Ενότητα  5.1.2.  Το  front-end 

υποσύστημα έχει τη δυνατότητα της απόκτησης αυτής της πληροφορίας και της 

παρουσίασής της με ένα φιλικό προς τον τελικό χρήστη τρόπο.

6.2.3.Ανάκτηση των πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης

Η δεύτερη λειτουργικότητα που γίνεται εφικτή από την ανάλυση των τριπλετών 

αφορά την ανάκτηση  των  πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης.  Μια  υπηρεσία  είναι 

δυνατό να είναι  τμήμα μιας ακολουθίας σειριακών ή παράλληλων υπηρεσιών η 

οποία  απεικονίζει  την  προτεινόμενη  σειρά  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών.  Αυτές  οι 

ακολουθίες δημιουργούνται  αναλύοντας τις  σχέσεις  εξόδου-εισόδου μεταξύ των 

υπηρεσιών και ανακτώνται από το front-end υποσύστημα για να αναπαρασταθούν 

κατάλληλα στους τελικούς χρήστες.
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7. Παρουσίαση εφαρμογής (prototype)

Η ύπαρξη SAWSDL και  SAREST υπηρεσιών στο Διαδίκτυο είναι περιορισμένη. Τα 

δύο  αυτά  μοντέλα  είναι  σχετικά  νέα,  συνεπώς  οι  υπηρεσίες  οι  οποίες  είναι 

διαθέσιμες είναι κυρίως υπηρεσίες-δείγματα που παρέχονται από τους οργανισμούς 

που  τα  δημιούργησαν.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  W3C προσφέρει  μια  συλλογή 

SAWSDL πρότυπων υπηρεσιών16, ενώ δείγματα  SAREST υπηρεσιών μπορεί κανείς 

να  βρει  στο  [9].  Κατά  συνέπεια,  για  τον  έλεγχο  και  την  αξιολόγηση  του 

συστήματος  θεωρήθηκε  σκόπιμη  η  δημιουργία  ενός  συνόλου  15  περιγραφών 

υπηρεσιών.  Οι  περιγραφές  αυτές  προσομοιώνουν  τις  υπηρεσίες  οι  οποίες 

εκτελούνται  κατά  τη  διαδικασία  έκδοσης  πιστοποιητικού  γάμου,  τη  διαδικασία 

κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, τη διαδικασία πολιτογράφησης, τη διαδικασία 

έκδοσης διαβατηρίου και τη διαδικασία αλλαγής τόπου διαμονής.

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε ένα πρωτότυπο εφαρμογής του front-

end υποσυστήματος. Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ένα σενάριο χρήσης. Σε 

αυτή την περίπτωση ένας χρήστης ο οποίος επιθυμεί να παντρευτεί επιχειρεί να 

βρει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν. Το 

σύστημα  διευκολύνει  αυτή  τη  διαδικασία  με  δύο  τρόπους.  Αρχικά,  ο  χρήστης 

μπορεί να παρέχει ένα σύνολο λέξεων-κλειδιών για την περιγραφή της υπηρεσίας, 

όπως “marriage” και  να χρησιμοποιήσει  τη βασική αναζήτηση υπηρεσιών.  Στην 

Εικόνα  11 απεικονίζεται  ένα  στιγμιότυπο  οθόνης  αυτής  της  δυνατότητας 

αναζήτησης. Επιπλέον, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης. Στα 

αποτελέσματα φαίνεται που έχει βρεθεί το ταίριασμα και επιτρέπεται στον χρήστη 

να δει την αναφορά κάποιας υπηρεσίας επιλέγοντάς την. Έτσι στην περιγραφή της 

υπηρεσίας MarriageRegistration η λέξη-κλειδί βρέθηκε τόσο στα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου της υπηρεσίας, όσο και στα tags τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους 

χρήστες για την υπηρεσία αυτή, ενώ στην υπηρεσία ChangeAddress η λέξη-κλειδί 

βρέθηκε  μόνο  στα  δεδομένα  τα  οποία  απαιτούνται  ως  είσοδο  από  αυτή  την 

υπηρεσία.

16  http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/CR/testsuite.html
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Εικόνα 11: Βασική αναζήτηση υπηρεσιών

Επιπλέον,  ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  παρέχει  τιμές  σε  συγκεκριμένα 

στοιχεία του μοντέλου έτσι ώστε να δημιουργήσει σύνθετες λογικές εκφράσεις. Η 

Εικόνα 12 απεικονίζει  ένα στιγμιότυπο οθόνης όπου χρησιμοποιείται  η σύνθετη 

αναζήτηση υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης καθορίζει ότι ανάμεσα στις 

εισόδους θα υπάρχουν οι λέξεις-κλειδιά “marriage permit” ή ανάμεσα στις εξόδους 

θα  υπάρχουν  οι  λέξεις-κλειδιά  “marriage certificate”.  Ο  χρήστης  μέσω  της 

σύνθετης αναζήτησης μπορεί να καθορίσει τις εισόδους, τις εξόδους, τον πάροχο 

και τα tags που δόθηκαν από χρήστες για την αναζήτηση μιας υπηρεσίας.
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Εικόνα 12: Σύνθετη αναζήτηση υπηρεσιών

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την περιήγηση στις υπηρεσίες μέσω τριών tag clouds: 

το tag cloud δεδομένων εισόδου, το tag cloud δεδομένων εξόδου και το tag cloud 

παρόχων υπηρεσιών. Η Εικόνα 13 και η Εικόνα 14 παρουσιάζουν αυτά τα τρία είδη 

tag clouds. 

Ο  χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

εισόδου  των  υπηρεσιών,  όπως  αυτά  ορίσθηκαν  στις  περιγραφές  τους.  Για 

παράδειγμα,  εάν  επιλέξει  το  tag “identity card”  στο  input tag cloud θα  του 

επιστραφεί μια λίστα από υπηρεσίες που απαιτούν αυτό το δεδομένο εισόδου (βλ. 

Εικόνα 13). Αν διαλέξει ένα  tag από το  output tag cloud θα λάβει τις υπηρεσίες 

που παράγουν το συγκεκριμένο στοιχείο σαν έξοδο και τέλος αν διαλέξει κάποιον 

πάροχο υπηρεσίας από το  service provider tag cloud θα λάβει τις υπηρεσίες που 

προσφέρει ο συγκεκριμένος φορέας.
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Εικόνα 13: Το tag cloud δεδομένων εισόδου των υπηρεσιών

Εικόνα 14: Τα tag clouds δεδομένων εξόδων και παροχών των υπηρεσιών

Ο χρήστης μπορεί να δει μέσω των αποτελεσμάτων είτε της αναζήτησης είτε της 

περιήγησης  μια  αναφορά  της  υπηρεσίας  στην  οποία  συνοψίζονται  τα 

χαρακτηριστικά  της  περιγραφής  της  υπηρεσίας.  Μια  τέτοια  αναφορά  η  οποία 

αφορά την υπηρεσία της καταχώρησης της πράξης του γάμου απεικονίζεται στην 

Εικόνα 15.
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Εικόνα 15: Η υπηρεσία MarriageRegistration

Η  αναφορά  παρέχει  επίσης  τις  συσχετιζόμενες  με  αυτή  υπηρεσίες,  όπου  στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η υπηρεσία για την έκδοση άδειας γάμου. Επιπλέον, 

παρέχεται η πιθανή ακολουθία εκτέλεσης της υπηρεσίας η οποία προέρχεται από 

την  ανάλυση  των  σχέσεων  εξόδου-εισόδου  των  υπηρεσιών.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση, μέσω της ανάλυσης η υπηρεσία “IssueMarriagePermit” θα πρέπει να 

εκτελεσθεί πρώτη και μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας “MarriageRegistration”, οι 

υπηρεσίες  “ChangeName”  και  “ChangeAddress”  θα  πρέπει  να  εκτελεσθούν.  Η 

οπτικοποίηση  της  ακολουθίας  εκτέλεσης  έγινε  με  τη  βοήθεια  μιας  μικρής 

εφαρμογής  που  υλοποιήθηκε  με  τεχνολογίες  flex και  flash στα  πλαίσια  της 

παρούσας εργασίας.
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8. Υλοποίηση του συστήματος

Το σύστημα υλοποιήθηκε βασιζόμενο σε Java τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα όσον 

αφορά το back-end υποσύστημα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνολογίες:

• Java 1.6 για την ανάπτυξη των τμημάτων που απαρτίζουν τον  crawler, 

καθώς και του Τμήματος Ανάλυσης.

• Jena Semantic Web Framework για την προσπέλαση και το χειρισμό των 

RDF τριπλετών.

• Βιβλιοθήκες  της  Jena για  μόνιμη  αποθήκευση  των  RDF τριπλετών  σε 

συνδυασμό με MySQL βάση δεδομένων17.

• SPARQL γλώσσα ερωτημάτων για την ανάκτηση  RDF τριπλετών από τη 

βάση δεδομένων.

Όσον αφορά το front-end υποσύστημα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνολογίες:

• Java Server Faces18 για τη Γραφική Διεπιφάνεια.

• Apache Tomcat 6.0.18 ως web server.

• Τεχνολογίες  Flex19 και  Flash για  την  παρουσίαση  της  πιθανής  σειράς 

εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Τέλος, στα πλαίσια του πρωτοτύπου της εφαρμογής υλοποιήσαμε 15 περιγραφές 

υπηρεσιών σε SAREST χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RDFa. 

17  http://jena.sourceforge.net/DB/mysql-howto.html 
18  http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ 
19  http://www.adobe.com/products/flex/ 
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9. Συμπεράσματα  και  Προτάσεις  για  Μελλοντική 

Έρευνα

Σήμερα  υπάρχουν  αρκετές  εφαρμογές  Service-Oriented Architectures τόσο  σε 

ενδο-επιχειρησιακό όσο και  σε διαδικτυακό περιβάλλον.  Παρόλο που υπάρχουν 

επιτυχείς εφαρμογές σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, οι προσπάθειες εφαρμογής 

των  Service-Oriented Architectures σε  διαδικτυακό  επίπεδο  εμφάνισαν  αρκετά 

προβλήματα.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  προσπάθεια  δημιουργίας  ενός  παγκόσμιου 

καταλόγου στον οποίο θα ήταν διαθέσιμες όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες απέτυχε. 

Επιπλέον  τη  τελευταία  δεκαετία  περισσότερα  του  ενός  μοντέλα  περιγραφής 

υπηρεσιών  αναπτύχθηκαν,  με  αποτέλεσμα  σήμερα  να  υπάρχουν  διαθέσιμες 

υπηρεσίες που περιγράφονται με διαφορετικό τρόπο. Για τους παραπάνω λόγους, 

παρόλο  που  υπάρχει  ένα  πλήθος  διαδικτυακών  υπηρεσιών  διαθέσιμων  σήμερα 

online, ο εντοπισμός μιας υπηρεσίας η οποία καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες του 

χρήστη παραμένει δύσκολη εργασία. Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας προτείνεται μια αρχιτεκτονική για την εύρεση διαδικτυακών 

υπηρεσιών η οποία ξεπερνά την ανάγκη δημοσιοποίησής τους κεντρικά. Επιπλέον, 

η  προτεινόμενη  προσέγγιση  εκμεταλλεύεται  την  ύπαρξη  σημασιολογικής 

πληροφορίας  μέσα  στις  περιγραφές  των  υπηρεσιών  και  κάνει  εφικτή  την 

ευρετηριοποίηση υπηρεσιών που έχουν περιγραφεί με διαφορετικά μοντέλα.

Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτείνεται εστιάζει 

στη  συλλογή,  επεξεργασία  και  ανάλυση  διαδικτυακών  υπηρεσιών  με 

σημασιολογικό περιεχόμενο. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική αυτή είναι ανεξάρτητη από 

τα υπάρχοντα μοντέλα διαδικτυακών υπηρεσιών τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή μιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι υπηρεσίες για τις οποίες το σύστημα 

έχει σχεδιασθεί να συλλέγει μπορούν να ακολουθούν οποιοδήποτε μοντέλο. 

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουμε ένα μοντέλο υπηρεσιών, το 

οποίο ονομάζουμε μετα-μοντέλο υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό προέκυψε από την 

ανάλυση  των  κοινών  στοιχείων  των  υπαρχόντων  μοντέλων  υπηρεσιών.  Πιο 

συγκεκριμένα,  μελετήθηκαν  τόσο  πολύπλοκα  όσο  και  lightweight μοντέλα 

υπηρεσιών αναφορικά με τα μέσα που παρέχουν για την περιγραφή της υπηρεσίας. 

Θεωρούμε ότι  η περιγραφή μιας υπηρεσίας εννοιολογικά αποτελείται  από πέντε 

επίπεδα,  το  πληροφοριακό  μοντέλο,  τις  περιγραφές  των  λειτουργικών 

χαρακτηριστικών,  τις  περιγραφές  των  μη-λειτουργικών  χαρακτηριστικών,  τις 

περιγραφές χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και τις τεχνικές περιγραφές. Ως προς 

αυτά  τα  επίπεδα  αναλύθηκαν  έξι  μοντέλα  υπηρεσιών  και  τρεις  lightweight 

μηχανισμοί.  Παρατηρήσαμε  ότι  τόσο  οι  περιγραφές  των  λειτουργικών 
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χαρακτηριστικών όσο και οι περιγραφές των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς είναι 

δυνατόν να αποδοθούν λεπτομερώς στα σύνθετα μοντέλα υπηρεσιών.  Από την 

άλλη μεριά, τα lightweight μοντέλα υπηρεσιών ενώ παρέχουν κάποια μέσα για τον 

καθορισμό των λειτουργικοτήτων των υπηρεσιών, αυτοί οι μηχανισμοί υστερούν 

σε εκφραστικότητα.

Με  την  αντιστοίχιση  των  περιγραφών  που  συλλέγουμε  στο  μετα-μοντέλο 

υπηρεσιών  επιτυγχάνουμε  την  ομογενοποίηση  της  πληροφορίας  η  οποία 

ακολούθως προσφέρει ένα σύνολο δυνατοτήτων κατά την ανάλυσή της. Συνεπώς, 

στην  Αποθήκη  Δεδομένων  του  συστήματος  υπάρχουν  οι  περιγραφές  των 

υπηρεσιών που συλλέχθηκαν μεταφρασμένες στο μετα-μοντέλο υπηρεσιών. 

Στα  πλαίσια  της  εργασίας  αναπτύξαμε  ένα  πρωτότυπο  εφαρμογής  για  το 

χειρισμό υπηρεσιών των οποίων οι περιγραφές ακολουθούν τα μοντέλα SAWSDL 

και  SAREST.  Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  ένα  από  τα  βασικά 

πλεονεκτήματα  του  συστήματος  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  πλέον  οι  πάροχοι 

μπορούν να δημοσιεύσουν τις περιγραφές των υπηρεσιών τους online όπου αυτοί 

επιθυμούν, π.χ. στα εταιρικά τους ή προσωπικά web sites. To σύστημα γεφυρώνει 

το κενό μεταξύ πάροχου-χρήστη, παίζοντας το ρόλο ενός ενεργού διαμεσολαβητή. 

Οι  χρήστες  δεν  είναι  υποχρεωμένοι  να  γνωρίζουν  το  σημείο  στο  οποίο  μια 

υπηρεσία προσφέρεται. Άλλα κι ούτε ένα κεντρικό σημείο όπου η υπηρεσία έχει 

ευρετηριοποιηθεί.  Μέσω  του  συστήματος  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιήσουν μια φιλική γραφική διεπαφή για την αναζήτηση υπηρεσιών σε 

πραγματικό  χρόνο  και  την  περιήγησή  τους  σε  υπηρεσίες.  Το  σύνολο  των 

ευρετηριοποιημένων  υπηρεσιών  ανανεώνεται  σε  τακτά  διαστήματα  (π.χ. 

εβδομαδιαίως) ώστε να παρέχει πάντα έγκυρη πληροφορία. 

Ως μελλοντική εργασία, θα επιδιώξουμε την επέκταση αυτής της εφαρμογής 

έτσι  ώστε  να  υποστηρίζει  περισσότερα  ή  ακόμη  κι  όλα  τα  διαθέσιμα  σήμερα 

μοντέλα διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον, κατά την ανάλυση των υπηρεσιών θα 

επιχειρήσουμε την ανάλυση των οντολογιών με τις οποίες είναι συνδεδεμένες οι 

υπηρεσίες.  Συνεπώς,  η  ανάλυση  δεν  θα  στηρίζεται  αποκλειστικά  στην  εύρεση 

σχέσεων  με  βάση  την  χρήση  κοινών  κλάσεων  αλλά  θα  διερευνά  την  ύπαρξη 

σχέσεων  μεταξύ  εννοιών  που  σχετίζονται  τόσο  με  υποκλάσεις  όσο  και  με 

υπερκλάσεις κοινών κλάσεων. 

Στο  χώρο  του  Σημασιολογικού  Ιστού,  ένα  ερευνητικό  πεδίο  το  οποίο  έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πεδίο στο οποίο διερευνώνται τεχνικές mediation για 

την  αντιμετώπιση  σημασιολογικών  αντιθέσεων  μεταξύ  εννοιών  ορισμένων  σε 

διαφορετικές  οντολογίες.  Συνεπώς,  θα  επιδιώξουμε  την  εφαρμογή  αυτών  των 

τεχνικών στο σύστημά μας έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης.
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Επιπλέον,  σχεδιάζουμε  την  επέκταση  της  συγκριτικής  μελέτης  των 

διαδικτυακών υπηρεσιών η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας έτσι ώστε να περιλαμβάνει τη σύγκριση των μέσων που παρέχει κάθε 

μοντέλο αναφορικά με συγκεκριμένες διαδικασίες τον υπηρεσιών. Για παράδειγμα, 

τέτοιες  διαδικασίες  αποτελούν  η  εύρεση  υπηρεσιών,  η  σύνθεσή  τους,  η 

δημοσιοποίησή τους και η εκτέλεσή τους. 

Τέλος,  θα  προσπαθήσουμε  να  συμπεριλάβουμε  επιχειρησιακά  μοντέλα 

υπηρεσιών σε ένα εννοιολογικό επίπεδο με στόχο τον εντοπισμό των διαφορών 

στις προδιαγραφές των περιγραφών των υπηρεσιών όσον αφορά δύο διαστάσεις: 

την τεχνική και την επιχειρησιακή. 

85



Βιβλιογραφία 

1. Akkiraju, R., Farrell, J., Miller, J., Nagarajan, M., Schmidt, M., Sheth, A. and 

Verma K.  (2005).  Web Service Semantics -  WSDL-S. In: A joint UGA-IBM 

Technical Note, version 1.0.

2. Akkiraju,  R.,  Farrell,  J.,  Miller,  J.,  Nagarajan,  M.,  Sheth,  A. and Verma K. 

(2006). Web Service Semantics - WSDL-S. In: Position Paper for the W3C 

Workshop on Frameworks for Semantic in Web Services.

3. Al-Masri,  E.,  Mahmoud,  O.H.  (2008)  “Discovering  Web Services  in  Search 

Engines”, IEEE Internet Computing, 12(3), pp. 74-77.

4. Al-Masri, E., Mahmoud, O.H. (2008). Investigating Web Services on the World 

Wide  Web.  In:  Proceedings  of  the  17th  international  World  Wide  Web 

conference, Beijing, China.

5. Atkinson, C., Bostan, P., Hummel, O., Stoll, D. (2007). A Practical Approach to 

Web Service Discovery and Retrieval. In: IEEE International Conference on 

Web Services (ICWS 2007), Salt Lake City, Utah, USA.

6. Battle, S. et al. (2005). Semantic Web Services Framework (SWSF) Overview, 

W3C Member Submission.

7. Battle,  S.  et  al.  (2005).  Semantic  Web  Services  Language  (SWSL),  W3C 

Member Submission.

8. Battle,  S.  et  al.  (2005).  Semantic  Web  Services  Ontology  (SWSO),  W3C 

Member Submission.

9. Baida,  Ζ., Gordijn, J., Omelayenko, B. (2004).  A shared service terminology 

for  online  service  provisioning.  In:  Proceedings  of  the  6th  international 

conference on Electronic commerce, Delft, Netherlands.

10.Benjamins,  V.R.  (2008)  “Near-Term Prospects  for  Semantic  Technologies”, 

IEEE Intelligent Systems, 23(1), pp. 76-88.

11.Bin, X., Yan, W., Po, Z., Juanzi, L. (2005). Web Services Searching based on 

Domain  Ontology.  In:  IEEE  International  Workshop  on  Service-Oriented 

System Engineering (SOSE 2005), Beijing, China.

12.Bradley, A., Gall, N., Schulte, R.W. (2007). Understanding and Applying the 

Design  Differences  Between  WS-*  Based  Architecture  and  Web-Oriented 

Architecture, Gartner Report.

13.Cabral, L., Domingue, J., Galizia, S., Gugliotta, A., Norton, B., Tanasescu, V., 

and Pedrinaci, C. (2006). IRS-III: A Broker for Semantic Web Services based 

Applications.  In:  the  5th  International  Semantic  Web  Conference  (ISWC 

2006), Athens, GA, USA.

86



14.Cabral,  L.,  Domingue,  J.,  Motta,  E.,  Payne,  T.  and  Hakimpour  F.  (2004), 

“Approaches to Semantic Web Services: an Overview and Comparisons”, In 

Lecture Notes in Computer Science, Springer, 3053, pp. 225-239.

15.Castro-Leon,  E.,  He,  J.,  Chang,  M.  (2007).  Scaling  Down  SOA  to  Small 

Businesses. In: IEEE International Conference on Service-Oriented Computing 

and Applications (SOCA '07), Newport Beach, California, USA. 

16.Chen, Wu, Chang, E. (2007). Searching Services "on the Web": A Public Web 

Services  Discovery  Approach.  In:  Third  International  IEEE  Conference  on 

Signal-Image Technologies and Internet-Based System (SITIS '07), Shanghai, 

China.

17.Condack, J., Schwabe, D. (2005). Swell - Annotating and Searching Semantic 

Web  Services.  In:  Third  Latin  American  Web  Congress  (LA-WEB  2005), 

Buenos Aires, Argentina.

18.Daewook, L., Joonho, K., SeungHoon, Y., Sukho, L. (2007). Improvement of 

the  Recall  and  the  Precision  for  Semantic  Web  Services  Search.  In:  6th 

IEEE/ACIS  International  Conference  on  Computer  and  Information  Science 

(ICIS 2007), Montréal, Québec, Canada.

19.Domingue,  J.,  Cabral,  L.,  Galizia,  S.,  and  Motta,  E.  (2005).  A  Position 

statement  on  IRS-III:  A  Comprehensive  Approach  to  Creating  and  Using 

Semantic Web Services. In: W3C Workshop on Frameworks for Semantics in 

Web Services, Innsbruck, Austria.

20.Dong, X., Halevy, A., Madhavan, J., Nemes, E., Zhang, Z. (2004). Similarity 

search  for  Web  services.  In:  Proceedings  of  the  Thirtieth  international 

conference on Very large data bases, vol. 30, pp. 372-383.

21. Esmaili, K.S., Abolhassani, H. (2006). A Categorization Scheme for Semantic 

Web Search Engines. In: IEEE International Conference on Computer Systems 

and Applications, Dubai/Sharjah, UAE.

22. Farrell, J. and Lausen, H. (2007). Semantic Annotations for WSDL and XML 

Schema.  W3C  Recommendation,  [Online]  Available  at: 

http://www.w3.org/TR/sawsdl/.

23. Feier, C., Roman, D., Polleres, A., Domingue, J., Stollberg, M. and Fensel, D. 

(2005).  Towards Intelligent  Web Services: Web Service Modeling Ontology 

(WSMO).  In:  Proceedings  of  the  In-ternational  Conference  on  Intelligent 

Computing (ICIC) 2005, Hefei, China.

24. Fernandez, A., Hayes, C., Loutas, N., Peristeras, V.,  Polleres, A., Tarabanis, 

K. (2008).  Closing the Service Discovery Gap by Collaborative Tagging and 

Clustering Techniques. In: Proceedings of ISCW 2008, Workshop on Service 

Discovery and Resource Retrieval in the Semantic Web, Karlsruhe, Germany.

87

http://www.w3.org/TR/sawsdl/


25.Gomadam, K.,  Ranabahu,  A. and Sheth A.  (2008).  SA-REST: Semantically 

enhancing REST services. In: SWS-XG position paper and discussion draft, 

[Online] Available at: http://knoesis.org/research/srl/standards/sa-rest/.    

26.Gomadam, K., Sheth, A., Kopecký, J. and Vitvar, T. (2008). HTML Microformat 

for  Describing  RESTful  Web  Services  and  APIs.  [Online]  Available  at: 

http://knoesis.wright.edu/research/srl/projects/hRESTs/. 

27.Harth,  A.,  Umbrich,  J.,  Decker  S.  (2006).  MultiCrawler:  A  Pipelined 

Architecture for Crawling and Indexing Semantic Web Data. In: Proceedings of 

the 5th International Semantic Web Conference, Athens, GA, USA.

28.Hinchcliffe,  D.  (2008).  What  Is  WOA?  It's  The  Future  of  Service-Oriented 

Architecture  (SOA).  [Online]  Available  at: 

http://hinchcliffe.org/archive/2008/02/27/16617.aspx.    

29.Hinchcliffe,  D.  (2006).  The  SOA  with  reach:  Web-Oriented  Architecture. 

[Online] Available at:  http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=27. 

30.Huhns, M.N., Singh, M.P. (2005), “Service-oriented computing: key concepts 

and principles”, IEEE Internet Computing, 9(1), pp. 75-81.

31.Kawamura, T., De Blasio, J., Hasegawa, T., Paolucci, M., Sycara K. (2003). 

Preliminary report of public experiment of semantic service matchmaker with 

UDDI business registry. In: Proceedings of First International Conference on 

Service Oriented Computing (ICSOC 2003), Trento, Italy.

32.Kim,  S.  M.,  Rosu,  M.  C.  (2004).  A  survey  of  public  web  services.  In: 

Proceedings of the 13th international World Wide Web conference, New York, 

NY, USA.

33.Klusch,  M.,  Nesbifall,  S.,  Zinnikus,  I.  (2008).  Model-Driven Semantic  Web 

Service Matchmaking for Collaborative Business Processes. In: Proceedings of 

2nd International ISWC Workshop on Semantic Matchmaking and Resource 

Retrieval (SMR2), Karlsruhe, Germany.

34.Komoda,  N.  (2006).  Service  Oriented  Architecture  (SOA)  in  Industrial 

Systems.  In:  IEEE  International  Conference  on  Industrial  Informatics, 

Daejeon, Korea.

35.Kopecký, J., Vitvar, T., Bournez, C. and Farrell, J. (2007). SAWSDL: Semantic 

Annotations for WSDL and XML Schema. IEEE Internet Computing, 11(6), pp. 

60-67.

36.Kopecký, J., Vitvar, and Gomadam, K. (2008). MicroWSMO, CMS WG Working 

Draft.

37.Krill, P. (2005). Microsoft, IBM, SAP discontinue UDDI registry effort, [Online] 

Available at:  http://www.infoworld.com/article/05/12/16/HNuddishut_1.html. 

88

http://www.infoworld.com/article/05/12/16/HNuddishut_1.html
http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=27
http://hinchcliffe.org/archive/2008/02/27/16617.aspx
http://knoesis.wright.edu/research/srl/projects/hRESTs/
http://knoesis.org/research/srl/standards/sa-rest/


38. Lathem, J., Gomadam, K. and Sheth, A. (2007). SA-REST and (S)mashups: 

Adding  Semantics  to  RESTful  Services.  In:  International  Conference  on 

Semantic Computing (ICSC2007), Irvine, California, USA.

39. Lara,  R.,  Roman,  D.,  Polleres,  A.,  and  Fensel,  D.  (2004).  A  conceptual 

comparison  of  WSMO  and  OWL-S.  In:  Proceedings  of  the  European 

Conference on Web Services (ECOWS 2004), Erfurt, Germany.

40. Le  Blevec,  Y.,  Ghedira,  C.,  Benslimane,  D.,  Delatte,  X.  (2007),  “Service-

Oriented  Computing:  Bringing  Business  Systems  to  the  Web”,  IEEE  IT 

Professional, 9(3), pp. 19-24.

41. Liegl, P. (2007). The strategic impact of service oriented architectures. In: 

14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering 

of Computer-Based Systems (ECBS '07), Tucson, AZ U.S.A. 

42. Luo, J., Montrose, B., Kang, M. (2005). Adding Semantic Support to Existing 

UDDI Infrastructure, Naval Research Lab, Washington, [Online] Available at: 

http://www.dtic.mil/cgi-

bin/GetTRDoc?AD=ADA440150&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf.  

43.Martin, D. et al. (2004). OWL-S: Semantic Markup for Web Services, W3C 

Member Submission.

44.Martin,  D.,  Paolucci,  M,  McIlraith,  S.,  Burstein,  M.,  McDermott,  D., 

McGuinness, D., Parsia, B, Payne, T., Sabou, M., Solanki, M., Srinivasan, N. 

and  Sycara  K.  (2004).  Bringing  Semantics  to  Web  Services:  The  OWL-S 

Approach. In: International Workshop on Semantic Web Services and Web 

Process Composition (SWSWPC), San Diego, California, USA.

45.Martin,  D.,  Domingue,  J.  (2007),  “Semantic  Web  Services,  Part  1”,  IEEE 

Intelligent Systems, 22(5), pp. 12-17.

46.Mathes,  A.  (2004).  Folksonomies  -  Cooperative  Classification  and 

Communication  Through Shared Metadata,  Graduate School  of  Library and 

Information  Science  University  of  Illinois  Urbana-Champaign,  [Online] 

Available  at:   http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-

communication/folksonomies.html.  

47.Maurizio,  A.,  Sager,  J.,  Corbitt,  G.,  Girolami,  L.  (2008).  Service  Oriented 

Architecture: Challenges for Business and Academia. In: Proceedings of the 

41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa, 

Big Island, Hawaii, USA.

48.McIlraith, S.A. and Martin, D.L. (2003), “Bringing Semantics to Web Services”, 

IEEE Intelligent Systems, 18(1), pp. 90-93.

49.Miller,  J.,  Verma,  K.,  Rajasekaran,  P.,  Sheth,  A.,  Aggarwal,  R.  and 

Sivashanmugam, K.  (2004).  WSDL-S: Adding Semantics  to  WSDL -  White 

89

http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html
http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA440150&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA440150&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf


Paper.  In:  Technical  report,  Large  Scale  Distributed  Information  Systems, 

[Online] Available at: http://lsdis.cs.uga.edu/library/download/wsdl-s.pdf.  

50.Minglun, R., Xiaoying, A., Hongxiang, W. (2008). Service oriented architecture 

for inter-organizational IT resources sharing system. In: IEEE International 

Conference on Automation and Logistics (ICAL 2008), Qingdao, China.

51.Omar, W.M., Abbas, A.D.K., Taleb-Bendiab (2007) “SOAW2 for Managing the 

Web 2.0 Framework”, IEEE IT Professional, 9(3), pp. 30-35.

52.O’Reilly,  T.  (2005).  What  Is  Web  2.0,  [Online]  Available  at: 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-

20.html.  

53.Oren, E., Delbru, R., Catasta, M., Cyganiak, R., Stenzhorn, H., Tummarello G. 

(2008)  “Sindice.com:  A  document-oriented  lookup  index  for  open  linked 

data”, International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, 3(1).

54. Papazoglou,  M.  P.  (2003).  Service-oriented  computing:  concepts, 

characteristics  and  directions.  In:  Proceedings  of  the  Fourth  International 

Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2003),  Rome, 

Italy.

55. Papazoglou,  M.  P.  and  Dubray,  J.  (2004).  A  Survey  of  Web  service 

technologies.  In:  Technical  Report  DIT-04-058,  Informatica  e 

Telecomunicazioni, University of Trento.

56.Roman,  D.,  Keller,  U.,  Lausen,  H.,  Bruijn,  J.  D.,  Lara,  R.,  Stollberg,  M., 

Polleres,  A.,  Feier,  C.,  Bussler,  C.  and  Fensel,  D.  (2005)  “Web  Service 

Modelling Ontology”, Applied Ontology, 1(1), pp. 77 - 106.

57.Schroth,  C.,  Janner,  T.  (2007),  “Web 2.0  and  SOA:  Converging  Concepts 

Enabling the Internet of Services”, IEEE IT Professional, 9(3), pp. 36-41.

58.Song,  H.,  Doreen  Cheng,  Messer,  A.,  Kalasapur,  S.  (2007).  Web  Service 

Discovery  Using  General-Purpose  Search  Engines.  In:  IEEE  International 

Conference on Web Services (ICWS 2007), Salt Lake City, Utah, USA. 

59.Syeda-Mahmood, T., Shah, G., Akkiraju, R., Ivan, A.-A., Goodwin, R. (2005). 

Searching  service  repositories  by  combining  semantic  and  ontological 

matching, In: IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2005), 

Orlando, Florida, USA.

60.SAWSDL Test Suite, http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/CR/testsuite.html.  

61.Swoogle Semantic Web Search Engine, http://swoogle.umbc.edu/.  

62.SWSE, Semantic Web Search Engine, http://swse.deri.org/.  

63. Tversky, A. (1977), “Features of Similarity”, Psychological Review, 84(4), pp. 

327-352.

64.UDDI Version 3.0.2, http://www.uddi.org/pubs/uddi_v3.htm.     

90

http://www.uddi.org/pubs/uddi_v3.htm
http://swse.deri.org/
http://swoogle.umbc.edu/
http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/CR/testsuite.html
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html


65.Verma, K. and Sheth, A. (2007). “Semantically Annotating a Web Service”, 

IEEE Internet Computing, 11(2), pp. 83-85.

66.Verma, K., Sivashanmugam, K., Sheth, A., Patil, A., Oundhakar S. and Miller, 

J.  (2005),  “METEOR-S  WSDI:  A  Scalable  Infrastructure  of  Registries  for 

Semantic Publication and Discovery of Web Services”, Journal of Information 

Technology and Management, Special Issue on Universal Global Integration, 

6(1), pp. 17-39.

67.Violino,  B.  (2007).  SOA's  Next  Phase,  Baseline,  [Online]  Available  at: 

http://www.baselinemag.com/print_article2/0,1217,a=200394,00.asp. 

68.Vitvar,  T.,  Kopecky,  J.  and  Fensel,  D.  (2008).  WSMO-Lite:  Lightweight 

Semantic Descriptions for Services on the Web. CMS WG Working Draft.

69.Vitvar,  T.,  Kopecky,  J.,  Zaremba,  M.  and  Fensel,  D.  (2007).  WSMO-Lite: 

Lightweight Descriptions of Services on the Web. In: the 5th IEEE European 

Conference on Web Services (ECOWS), IEEE CS Press, Halle, Germany.

70.Vitvar,  T.,  Kopecky,  J.,  Viskova,  J.  and  Fensel  D.  (2008).  WSMO-Lite 

Annotations for Web Services. In: the 5th European Semantic Web Conference 

2008, Springer, Tenerife, Spain.

71.Web Services Search Engine @ Seekda.com, http://seekda.com/. 

72.Willmott, S., Ronsdorf, H., Krempels, K.H. (2005). Publish and search versus 

registries  for  semantic  Web  service  discovery.  In:  Proceedings  of  the 

IEEE/WIC/ACM  International  Conference  on  Web  Intelligence,  Compiegne 

University of Technology, France.

73.Sheth,  A.,  Gomadam,  K.  and  Lathem,  J.  (2007),  “SA-REST:  Semantically 

Interoperable  and  Easier-to-Use  Services  and  Mashups”,  IEEE  Internet 

Computing, 11(6), pp. 91-94.

74.Xuan S.  (2007) “Semantic  Web Services:  An Unfulfilled Promise”,  IEEE IT 

Professional, 9(4), pp. 42–45.

91

http://seekda.com/
http://www.baselinemag.com/print_article2/0,1217,a=200394,00.asp

	1.Εισαγωγή
	1.1.Περιγραφή του προβλήματος 
	1.2.Στόχοι της εργασίας
	1.3.Περιεχόμενα μελέτης

	2.Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
	2.1.Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών
	2.2.Μηχανές Αναζήτησης Σημασιολογικού Ιστού
	2.3.Η δική μας προσέγγιση

	3.Συγκριτική ανάλυση μοντέλων για τη σημασιολογική επισήμανση υπηρεσιών
	3.1.Μοντέλα σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών
	3.1.1.Web Ontology Language for Services (OWL-S)
	3.1.2.Web Service Semantics (WSDL-S)
	3.1.3.Semantic Web Services Framework (SWSF)
	3.1.4.Web Service Modeling Ontology (WSMO)
	3.1.5.Internet Reasoning Service (IRS)
	3.1.6.Web Service Modeling Ontology-Lite (WSMO-Lite)
	3.1.7.Σύγκριση των μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών

	3.2.Lightweight μοντέλα σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών
	3.2.1.Semantic Annotations for WSDL (SAWSDL)
	3.2.2.Semantic Annotations on RESTful Services (SAREST)
	3.2.3.Micro Web Service Modeling Ontology (MicroWSMO)
	3.2.4.Σύγκριση lightweight μοντέλων σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών

	3.3.Συνολική εικόνα

	4.Μετα-μοντέλο υπηρεσιών
	4.1.Εννοιολογική περιγραφή του μετα-μοντέλου υπηρεσιών
	4.2.Υλοποίηση του μετα-μοντέλου υπηρεσιών

	5.Αρχιτεκτονική του Συστήματος
	5.1.Back-end υποσύστημα
	5.1.1.Crawler
	5.1.2.Τμήμα Ανάλυσης (Triples Processor)

	5.2.Front-end υποσύστημα
	5.2.1.Γραφική Διεπιφάνεια
	5.2.2.Διαχειριστής Αιτημάτων (Query Mechanism)

	5.3.Αποθήκη RDF δεδομένων (Repository)

	6.Λειτουργικότητες του Συστήματος (System Functionalities)
	6.1.Front-end υποσύστημα
	6.1.1.Βασική αναζήτηση μιας υπηρεσίας
	6.1.2.Σύνθετη αναζήτηση μιας υπηρεσίας
	6.1.3.Περιήγηση υπηρεσιών χρησιμοποιώντας tag clouds
	6.1.4.Απεικόνιση της πιθανής σειράς εκτέλεσης των υπηρεσιών
	6.1.5.Απεικόνιση παρόμοιων υπηρεσιών

	6.2.Back-end υποσύστημα
	6.2.1.Ανάκτηση τριπλετών που ακολουθούν το μετα-μοντέλο υπηρεσιών
	6.2.2.Ανάκτηση παρόμοιων υπηρεσιών
	6.2.3.Ανάκτηση των πιθανών ακολουθιών εκτέλεσης


	7.Παρουσίαση εφαρμογής (prototype)
	8.Υλοποίηση του συστήματος
	9.Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

