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Περίληψη (Abstract) 

 

Η παρούσα διπλωµατική έχει σαν στόχο να µελετήσει τη χρήση του τεχνολογικού 

παραδείγµατος των Linked Data για τον εµπλουτισµό των δηµοσιεύσεων σε 

Κοινωνικά ∆ίκτυα µε δοµηµένα δεδοµένα του Web που παρέχουν αντικειµενική και 

ουδέτερη γνώση. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το Twitter, ως µία δηµοφιλής 

πλατφόρµα Κοινωνική ∆ικτύωσης που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των δεδοµένων 

που δηµοσιεύονται µέσω αυτής, και η DBpedia, ως πηγή αντικειµενικής και 

ουδέτερης γνώσης που παρέχεται µε τη µορφή δοµηµένων δεδοµένων που είναι 

δηµοσιευµένα ως Linked Data. 

 

Αρχικά, αναλύεται η αναπαράσταση των δεδοµένων στη DBpedia και στο Twitter και 

κατόπιν αναπτύσσεται ένα πλαίσιο αξιολόγησης των διαθέσιµων εργαλείων, τεχνικών 

και µεθόδων διασύνδεσης δεδοµένων µέσω της χρήσης του τεχνολογικού 

παραδείγµατος των Linked Data. Σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο περιγράφονται, 

αναλύονται και αξιολογούνται 12 διαθέσιµα εργαλεία διασύνδεσης µε σκοπό την 

επιλογή του καταλληλότερου για τα δεδοµένα που εξετάζουµε. 

 

Με τη βοήθεια πραγµατικών δεδοµένων από το Twitter και τη DBpedia που 

σχετίζονται µε τις Εκλογές του 2010 στη Μεγάλη Βρετανία ολοκληρώνεται µια σειρά 

δοκιµών, οι οποίες αποκαλύπτουν τα πρακτικά προβλήµατα που ανακύπτουν σε 

παρόµοιες εφαρµογές, και προτείνεται ως αποδοτικότερη τεχνική ένας αλγόριθµος 

αναδροµικής συλλογής δεδοµένων. Ο αλγόριθµος υλοποιείται και δοκιµάζεται στα 

ίδια δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της δοκιµής αξιολογούνται και εξάγονται 

χρήσιµα συµπεράσµατα.  

 

Ολοκληρώνοντας, προτείνεται η δηµιουργία µιας µεθόδου, που παρουσιάζεται 

συνοπτικά, η οποία ενσωµατώνει τα κύρια στοιχεία της εργασίας µας και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή γνώσης από ένα σύνολο tweets. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήµατος  

 

Η έκρηξη της χρήσης των κοινωνικών δικτύων και η υιοθέτησή τους από ολοένα 

αυξανόµενο αριθµό χρηστών τα έχει καθιερώσει ως µια από τις κυρίαρχες µορφές 

επικοινωνίας στην αυγή του 21ου αιώνα. Η εντατικοποίηση της χρήσης τους, για την 

ανάπτυξη και σύσφιξη των προσωπικών και επαγγελµατικών σχέσεων, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία και διακίνηση τεράστιας ποσότητας πληροφορίας 

καθηµερινά. Γραπτό κείµενο, tags, σύνδεσµοι σε ιστοσελίδες, εικόνες και ηχητικά 

αποσπάσµατα µεταφέρονται και ανταλλάσσονται µε αφορµή κάθε γεγονός, 

περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικό. Μόνο για την περίπτωση του Twitter κατά τη 

διάρκεια του 2011, οι χρήστες που ξεπερνούν τα 100 εκατοµµύρια
1, κατάφεραν να 

αποστείλουν σε ορισµένες περιπτώσεις περισσότερα από 7.000 

µηνύµατα/δευτερόλεπτο
2. 

 

Την ίδια στιγµή, το παράδειγµα της επιτυχίας έργων όπως η Wikipedia, µε µέγεθος που 

αγγίζει τα 20 εκατοµµύρια άρθρα και περίπου 100.000 χρήστες που συνεισφέρουν σε 

σταθερή βάση
3, δίνει µια σαφή ένδειξη της αποτελεσµατικότητας της συλλογικής 

προσπάθειας και της συνεισφοράς των online κοινοτήτων για τη διαµόρφωση ισχυρών 

δοµών πληροφορίας µε ανοιχτό χαρακτήρα για ευρεία χρήση από την παγκόσµια 

κοινότητα. Από το συνδυασµό του χαρακτήρα των κοινωνικών δικτύων, µε την 

παραγωγή πληροφορίας από τους χρήστες, και την καθιέρωση ανοιχτών βάσεων 

γνώσης, όπως η Wikipedia, προκύπτει το εύλογο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

αρχιτεκτονικών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν αυτό τον πλούτο της 

πληροφορίας που απορρέει από τα κοινωνικά δίκτυα για να εξάγουν τη γνώση που 

εµπεριέχεται και να τη διαθέσουν στο κοινό. 

 

                                                 
1
 http://blog.twitter.com/2011/09/one-hundred-million-voices.html 

2
 http://blog.twitter.com/2011/12/yearinreview-tweets-per-second.html 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 
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Προς το παρόν, µεγάλες προσπάθειες ανάκτησης σηµασιολογικού περιεχοµένου από τα 

κοινωνικά δίκτυα επικεντρώνονται στην εξαγωγή των οντοτήτων που αναφέρονται 

µέσα σε αυτά. Καθώς η διαδικασία αυτοµατοποιείται, προκύπτει η ανάγκη της 

αναγνώρισης της ταυτότητας των οντοτήτων. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 

σύγκρισης και ταύτισης τους µε γνωστές οντότητες που βρίσκονται ήδη διαθέσιµες 

στον Ιστό των ∆εδοµένων, και των οποίων η εγκυρότητα είναι επαληθευµένη και κοινά 

αποδεκτή. 

 

Ταυτόχρονα, η φύση της λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων επιβάλλει την άµεση 

ανταπόκριση σε κάθε γεγονός, περιορίζοντας έτσι το διαθέσιµο χρόνο που υπάρχει για 

την επεξεργασία των δεδοµένων σε συνθήκες πολύ κοντά σε αυτές πραγµατικού 

χρόνου. Η χρησιµότητα των αποτελεσµάτων, όταν αυτά προκύπτουν µε σηµαντική 

καθυστέρηση, είναι αµφισβητήσιµη, όπως π.χ. στην περίπτωση µιας φυσικής 

καταστροφής. Αντίθετα, η άµεση εξαγωγή τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

εµπορικούς σκοπούς, στατιστικές µελέτες, στο e-participation, στην αναγνώριση 

γεγονότων όπως επιδηµίες κ.α. Οι περισσότερες, ως τώρα, προσπάθειες διασύνδεσης 

δεδοµένων επικεντρώνονται στην ποσότητα και ποιότητα των παραγόµενων 

συνδέσµων, παραβλέποντας το πρόβληµα του χρόνου συλλογής και επεξεργασίας των 

δεδοµένων. 

 

 

1.2. Αντικείµενο και στόχοι της µελέτης 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας εξετάζεται το πρόβληµα του 

εµπλουτισµού των δεδοµένων που δηµοσιεύονται σε Κοινωνικά ∆ίκτυα, µε τη µορφή 

σύντοµου κειµένου, µε αξιόπιστη και αντικειµενική γνώση που είναι δηµοσιευµένη στο 

Web. Για το σκοπό αυτό µελετάται η χρήση του τεχνολογικού παραδείγµατος των 

Linked Data για τη σύνδεση δοµηµένων δεδοµένων που εξορύσσονται από µικρού 

µεγέθους κείµενο, το οποίο δηµοσιεύεται από χρήστες πλατφορµών κοινωνική 

δικτύωσης όπως είναι το Twitter, µε άλλα δοµηµένα δεδοµένα στο Web, όπως αυτά που 

παρέχονται από την DBpedia, την Linked Data έκδοση της Wikipedia. 
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Οι επιµέρους στόχοι είναι: 

• Η µελέτη της φύσης των δεδοµένων που δηµοσιεύονται και παρέχονται από 

πλατφόρµες όπως το Twitter και η DBpedia. 

• Η µελέτη υπαρχόντων εργαλείων για τη σύνδεση δεδοµένων που χρησιµοποιούν 

το τεχνολογικό παράδειγµα των Linked Data, καθώς και η επιλογή του 

καταλληλότερου από τα εργαλεία αυτά για το πρόβληµα που µελετάµε. 

• Ο εντοπισµός και ανάλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την 

πραγµατοποίηση τέτοιου είδους συνδέσεων σε πραγµατικές συνθήκες. 

• Η πρόταση µιας τεχνικής προσέγγισης για την υπερκέραση των προβληµάτων 

της συγκεκριµένης διασύνδεσης. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα εργασία δε µελετά τον τρόπο εξαγωγής των 

δοµηµένων δεδοµένων από το Twitter, ούτε την ποιότητα και ποσότητα των 

παραγόµενων συνδέσµων. 

 

1.3. Περιεχόµενα της µελέτης 

 

Στο κεφάλαιο 2, που χωρίζεται σε δύο µέρη, γίνεται µια επισκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας που αφορά τους κύριους άξονες της εργασίας µας. Στο πρώτο µέρος 

γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του Ιστού των ∆εδοµένων, στη δηµιουργία και 

καθιέρωση των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένα και παρουσιάζεται το σηµαντικότερο 

ως τώρα δοµικό στοιχείο του Ιστού των ∆εδοµένων, η DBpedia. Στο δεύτερο µέρος 

δίνεται µια περιγραφή των κοινωνικών δικτύων, και ιδιαίτερα του Twitter, και 

παρουσιάζονται εφαρµογές που δικαιολογούν το ρόλο των κοινωνικών δικτύων ως 

βάσεις γνώσης. 

 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της 

εργασίας. Περιγράφεται ο τρόπος που αναπαριστάται η πληροφορία στη DBpedia και 

τα εξαγόµενα από το Twitter δεδοµένα, ενώ αναλύονται οι λόγοι που επέβαλλαν την 

επιλογή των συγκεκριµένων δεδοµένων. 

 

Στο κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται ένα πλαίσιο αξιολόγησης και συγκρίνονται 12 

διαθέσιµες τεχνικές και εργαλεία, ως προς ένα σύνολο χαρακτηριστικών τους, για την 

επιλογή του καταλληλότερου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις εργασίας µας. 
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Στο κεφάλαιο 5 η περίπτωση χρήσης των δεδοµένων από την προεκλογική περίοδο των 

βρετανικών εκλογών του 2010 χρησιµοποιείται για την ανάλυση της απόδοσης της 

διασύνδεσης, διαπιστώνονται τα αίτια των χρονικών καθυστερήσεων και προτείνεται 

ένας αλγόριθµος επίλυσής τους. Με αφορµή την εµπειρία µας ως εκείνη τη στιγµή 

προτείνεται µια πλήρης µέθοδος για την εξαγωγή και δηµιουργία γνώσης από το 

περιεχόµενο των tweets. 

 

Στο Κεφάλαιο 6 αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία 

µας και προτείνονται θέµατα για περαιτέρω µελέτη. 
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η εξέλιξη του Παγκόσµιου Ιστού υπήρξε ραγδαία την τελευταία δεκαετία, χάρη στην 

ικανότητα του µέσου χρήστη να δηµιουργεί και να δηµοσιεύει ψηφιακό υλικό µέσω 

των διάφορων διαθέσιµων εφαρµογών. Καθώς η έννοια της κοινωνικότητας αποκτά 

διαδικτυακές προεκτάσεις µε την ανάπτυξη και καθιέρωση των εφαρµογών κοινωνικής 

δικτύωσης γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα η προοπτική ανάλυσης της 

συµπεριφοράς των online κοινοτήτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων για κάθε είδους 

χρήση. 

 

Ταυτόχρονα, η εκθετική αύξηση της διαθέσιµης πληροφορίας επιβάλλει τη δηµιουργία 

νέων τρόπων διαχείρισής της, ώστε η διαδικασία της αναζήτησης και ανάκτησης 

γνώσης από το σύνολο της πληροφορίας να γίνεται αυτοµατοποιηµένα και χωρίς την 

ανάγκη του ανθρώπινου χρήστη. Ο Ιστός των ∆εδοµένων έρχεται να καλύψει αυτή την 

ανάγκη, επανα-ορίζοντας την έννοια της πληροφορίας και αποδίδοντας της 

σηµασιολογικό περιεχόµενο, στο δρόµο για έναν πιο “έξυπνο” Ιστό. 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται µια βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριοτέρων 

θεµάτων που αφορούν την παρούσα διπλωµατική εργασία. Αρχικά, παρουσιάζεται η 

διαδροµή του Παγκόσµιου Ιστού, από τη δηµιουργία του ως το όραµα για την εξέλιξή 

του στο Σηµασιολογικό Ιστό, και στη συνέχεια γίνεται µια εκτενής αναφορά στο 

σηµαντικότερο έργο που χαρακτηρίζει αυτή τη µετάβαση, το project Linking Open 

Data, µε το κυριότερο χαρακτηριστικό συστατικό του, τη DBpedia. Έπειτα γίνεται 

αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, µε έµφαση στην περιγραφή του Twitter, και τονίζεται ο 

ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στη δηµιουργία συλλογικής γνώσης σε 

συνάρτηση µε το Σηµασιολογικό Ιστό. 
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2.2. ∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα 

 

2.2.1. Η εξέλιξη του Ιστού από τα έγγραφα στα δεδοµένα 

 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) οφείλει τη δηµιουργία και εξάπλωσή του σε 

µια εφαρµογή του Tim Berners-Lee, στο CERN της Γενεύης το 19894. Η κεντρική ιδέα 

ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές του ινστιτούτου να αποκτούν πρόσβαση 

σε έγγραφα και δεδοµένα που βρίσκονταν σε αποµακρυσµένους υπολογιστές. Και ενώ 

ο Ιστός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε όπως σήµερα τον γνωρίζουµε, η αρχική σύλληψη 

διαστρεβλώθηκε δίνοντας έµφαση στη διασύνδεση των εγγράφων και όχι των 

δεδοµένων, καθιστώντας τον ατελή και δυσλειτουργικό (Berners-Lee, 2007). 

 

Η ανάπτυξη του Ιστού ως ένας ιστός εγγράφων οφείλεται εν µέρει στο ενδιαφέρον των 

ανθρώπων περισσότερο για την παρουσίαση (δοµή, στοίχιση, αλληλεπίδραση) παρά για 

το περιεχόµενο των δεδοµένων καθαυτό (Hausenblas, 2009). Ένας αποτελεσµατικός 

τρόπος για να αντιληφθούµε τον Ιστό στη σηµερινή του µορφή είναι σαν ένα 

παγκόσµιο σύστηµα αρχείων. Οι σύνδεσµοι του δικτύου ενώνουν µεταξύ τους έγγραφα 

ή τµήµατα εγγράφων, που αποτελούν τους κόµβους του δικτύου. Η δοµή του δικτύου 

είναι αρκετά άναρχη και η σηµασιολογία που εµπεριέχεται  τόσο στα έγγραφα όσο και 

στους συνδέσµους γίνεται αντιληπτή µόνο από τον ανθρώπινο χρήστη (Bizer, Heath 

and Berners-Lee, 2008). Έτσι, αν και σήµερα ο Ιστός είναι αρκετά αποτελεσµατικός 

όταν καλούµαστε να δηµοσιεύσουµε ή να αναζητήσουµε έγγραφα, η στοιχειώδης 

πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτά (όπως η ηµεροµηνία ενός γεγονότος, η τιµή ενός 

προϊόντος ή ένας µαθηµατικός τύπος) δεν είναι άµεσα προσβάσιµη. Τα δεδοµένα 

µπορούν να εµφανίζονται από έναν φυλλοµετρητή (browser), αλλά ο υπολογιστής δεν 

µπορεί να τα διαχειριστεί ή να τα αναλύσει χωρίς την εξειδικευµένη παρέµβαση του 

χρήστη. 

 

Στην προσπάθεια να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα τα πρώτα ουσιαστικά βήµατα 

προόδου άρχισαν να εµφανίζονται στις αρχές του 2000, και ως το 2006 ένα σαφές 

πλαίσιο τεχνολογιών είχε ήδη δηµιουργηθεί, υπό την καθοδήγηση του δηµιουργού του 

Ιστού Tim Berners-Lee, ο οποίος πρότεινε να εφαρµοστούν στα δεδοµένα οι ίδιες αρχές 

                                                 
4 http://www.w3.org/History/1989/proposal.html 
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που εφαρµόστηκαν και έκαναν τόσο επιτυχηµένο τον ιστό των εγγράφων (Berners-Lee, 

2009). Η χρήση των συνδέσµων σε συνάρτηση µε την εφαρµογή καινοτόµων 

τεχνολογιών, όπως το πρότυπο RDF και η OWL που εκφράζει καλύτερα τον τρόπο που 

τα διάφορα στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους, µπορούν να µετασχηµατίσουν τον Ιστό 

σε αυτό που ονοµάζεται Σηµασιολογικός Ιστός. Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι το 

ανάλογο µιας παγκόσµιας βάσης δεδοµένων. Όλα τα στοιχεία, είτε αυτά είναι έγγραφα 

είτε πληροφορία στην πιο ανεπεξέργαστη µορφή της, διασυνδέονται µέσα σε µια 

αυστηρά καθορισµένη δοµή που επιτρέπει την επεξεργασία της πληροφορίας πρώτα 

από τους υπολογιστές και εν συνεχεία από τον ανθρώπινο χρήστη. Το περιεχόµενο της 

πληροφορίας γίνεται έτσι αντιληπτό και η πληροφορία διαχειρίσιµη για κάθε είδους 

εφαρµογή (Bizer, Heath and Berners-Lee, 2008). 

 

Η καθιέρωση των προτύπων των τεχνολογιών του Σηµασιολογικού Ιστού βοήθησε να 

διαφανεί το αµέσως επόµενο αναγκαίο βήµα για την καθιέρωσή του. Όπως ο ιστός των 

εγγράφων όφειλε τη διάδοσή του στο πλήθος των ιστοσελίδων και των µεταξύ τους 

συνδέσµων, ο ιστός των δεδοµένων χρειαζόταν έναν συµπαγή πυρήνα δεδοµένων πάνω 

στον οποίο θα συνδέονταν όλες οι νέες δοµές δεδοµένων. Από το 2007, αρχικά µε τη 

βοήθεια της επιστηµονικής κοινότητας και ακολούθως µε τη συµµετοχή και άλλων 

φορέων, οργανισµών και εθελοντών, το project “Linking Open Data” φιλοδοξεί και έχει 

επιτύχει να αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται ο Σηµασιολογικός 

Ιστός. 

 

2.2.2. Project Linking Open Data (LOD) 

 

Ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού Σηµασιολογικού Ιστού 

είναι η ύπαρξη ενός αξιόλογου πλήθους δεδοµένων, διασυνδεδεµένων σε βαθµό ικανό 

ώστε να αποτελέσουν το πρόπλασµα του Ιστού. Αυτά τα σύνολα δεδοµένων, έχοντας 

ξεφύγει από τη λογική των αποµονωµένων νησίδων πληροφορίας και εκφρασµένα σε 

RDF τριάδες σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσίευσης των ∆ιασυνδεδεµένων 

∆εδοµένων (Berners-Lee, 2009), θα µπορούσαν να γίνουν ο πυρήνας ανάπτυξης του 

Σηµασιολογικού Ιστού λειτουργώντας ως πεδίο δοκιµών για την ανάπτυξη εφαρµογών 

(Bizer, Heath, Ayers and Raimond, 2007). 
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Το project “Linking Open Data”5 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 µε σκοπό την 

ανακάλυψη υπαρχόντων συνόλων δεδοµένων που είναι διαθέσιµα µε ανοιχτή άδεια 

χρήσης, την µετατροπή τους σε RDF σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ιασυνδεδεµένων 

∆εδοµένων, και τη δηµοσίευσή τους στον Ιστό. Συµµετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια 

αρχικά ήταν ερευνητές από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και µικρές εταιρείες. Έκτοτε, η 

ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία συµπεριλαµβάνοντας µεγάλους οργανισµούς όπως το BBC 

και η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Η ανάπτυξη ευνοείται από την ανοιχτή φύση του 

έργου, όπου καθένας µπορεί να συνεισφέρει δηµοσιεύοντας ένα σύνολο δεδοµένων 

σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων και συνδέοντάς το µε τα 

υπάρχοντα σύνολα δεδοµένων (Bizer, Heath and Berners-Lee, 2009). 

 

 

 

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του LOD Cloud, Σεπτέµβριος 2011 

(Πηγή: http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/) 

 

Τα βέλη στην εικόνα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σύνδεσµοι µεταξύ των συνδεδεµένων 

συνόλων δεδοµένων, µε τα πιο έντονα βέλη να αντιστοιχούν σε µεγαλύτερο αριθµό 

συνδέσµων. Το περιεχόµενο των κόµβων ποικίλει, αποτελούµενο από δεδοµένα που 

αφορούν γεωγραφικές περιοχές, ανθρώπους, βιβλία, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, 

                                                 
5 http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData 
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ταινίες, µουσική, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα, γονίδια, πρωτεΐνες, 

φαρµακευτικές ουσίες και δεδοµένα κλινικών δοκιµών, online κοινότητες, στατιστικά 

δεδοµένα και στοιχεία απογραφών. 

 

Τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν τα σύνολα δεδοµένων του LOD project 

µπορούν να δώσουν µια ένδειξη για το µέγεθος του Ιστού των ∆εδοµένων. Σύµφωνα µε 

τα τελευταία στατιστικά, και ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταχύτητα ανανέωσης των 

στοιχείων πλέον αδυνατεί να προλάβει το ρυθµό µε τον οποίο προστίθενται διαρκώς 

νέα δεδοµένα, ο Ιστός των ∆εδοµένων περιλαµβάνει περισσότερες από 30 

δισεκατοµµύρια RDF τριάδες που ενώνονται µεταξύ τους µε πάνω από 800 

εκατοµµύρια συνδέσµους
6. 

 

Όπως διαφαίνεται και στην εικόνα, ορισµένα σύνολα δεδοµένων, όπως η DBpedia που 

περιέχει αποσπάσµατα πληροφορίας από τη Wikipedia, το GeoNames που προσφέρει 

RDF περιγραφές από γεωγραφικές περιοχές και το MusicBrainz που περιέχει δεδοµένα 

σχετικά µε τη µουσική, εµφανίζονται να έχουν πιο κοµβικό ρόλο στον Ιστό των 

∆εδοµένων. Καθώς αυτά τα σύνολα δεδοµένων προσφέρουν περιγραφές για πολλές 

κοινές έννοιες και οντότητες, συχνά γίνονται αποδέκτες συνδέσµων από άλλα πιο 

εξειδικευµένα σύνολα δεδοµένων, εξελισσόµενα σε κεντρικούς κόµβους πάνω στους 

οποίους συνδέεται ολοένα και µεγαλύτερος αριθµών νέων δεδοµένων. 

 

2.2.3. DBpedia 

 

Η DBpedia7 αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια να εξαχθεί από τη Wikipedia8 

δοµηµένη πληροφορία και να γίνει αυτή διαθέσιµη στον Ιστό. Τα άρθρα της Wikipedia 

αποτελούνται κυρίως από ελεύθερο κείµενο, αλλά περιέχουν επιπλέον διαφορετικούς 

τύπους δοµηµένων πληροφοριών, όπως είναι τα infoboxes (ορθογώνια πλαίσια µε 

πληροφορίες που εµφανίζονται στο κάτω δεξιά µέρος των άρθρων), πληροφορίες 

κατηγοριοποίησης, εικόνες, γεωγραφικές συντεταγµένες, συνδέσµους σε εξωτερικές 

ιστοσελίδες, καθώς και συνδέσµους σε άλλες εκδόσεις της Wikipedia διαφορετικών 

                                                 
6 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/lodcloud/ 

7 http://wiki.dbpedia.org/About 

8 http://www.wikipedia.org/ 
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γλωσσών. Ένα µεγάλο µέρος από αυτή την πληροφορία µπορεί να εξαχθεί µε τα 

κατάλληλα εργαλεία και να µετασχηµατιστεί σε RDF τριάδες. Αυτές οι τριάδες 

συνιστούν το σύνολο δεδοµένων της DBpedia (Auer et al., 2007). Ειδικά για τα 

infoboxes, η ευκολία χρήσης τους έγκειται στο ότι εµπεριέχουν τα πιο σχετικά µε ένα 

άρθρο γεγονότα σε µια άριστα δοµηµένη µορφή πίνακα µε σχέσεις ιδιότητας-τιµής. 

Αυτό κάνει την εξαγωγή πληροφορίας ακόµα πιο εύκολή, ενώ δίνει τη δυνατότητα 

δόµησής της σε κοινά αποδεκτά µοτίβα που εµφανίζονται σε µεγάλο πλήθος άρθρων. 

 

Η πιο πρόσφατη έκδοση της DBpedia περιλαµβάνει περιγραφές για περισσότερες από 

3,64 εκατοµµύρια οντότητες, εκ των οποίων 416.000 πρόσωπα, 526.000 τοποθεσίες 

(µαζί µε 360.000 κατοικήσιµα µέρη), 169.000 οργανισµούς, 183.000 είδη, 5.400 

ασθένειες κ.α. Στο σύνολο των RDF περιγραφών εµπεριέχονται ετικέτες και σύντοµες 

περιγραφές σε 97 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους, 2.724.000 σύνδεσµοι σε 

εικόνες, 6.300.000 σύνδεσµοι σε εξωτερικές ιστοσελίδες και 6.200.000 εξωτερικοί 

σύνδεσµοι σε άλλα σύνολα RDF δεδοµένων. Το σύνολο της DBpedia ανέρχεται σε 

πάνω από 1 δισεκατοµµύριο RDF τριάδες, εκ των οποίων τα 385 εκατοµµύρια 

προέρχονται από την αγγλική έκδοση της Wikipedia και περίπου 665 εκατοµµύρια 

εξήχθησαν από τις εκδόσεις σε άλλες γλώσσες και συνδέσµους σε εξωτερικά σύνολα 

δεδοµένων. 

 

Τα πλεονεκτήµατα της DBpedia ως βάσης γνώσης που τη διαφοροποιούν από άλλες 

κλειστές βάσεις δεδοµένων είναι πολλά. Καλύπτει πολλούς και διαφορετικούς τοµείς 

γνώσης, αντιπροσωπεύει µια κοινά αποδεκτή περιγραφή των οντοτήτων που εµπεριέχει, 

αναβαθµίζεται, εξελίσσεται και επικαιροποιείται αυτόµατα καθώς η Wikipedia 

µεταβάλλεται, είναι πολυγλωσσική και, φυσικά, είναι ανοιχτά προσβάσιµη από τον 

Ιστό. Όλα αυτά την καθιστούν ιδανική για να αποτελέσει τον κεντρικό κόµβο γύρω από 

τον οποίο µπορεί να αναπτυχθεί ο Σηµασιολογικός Ιστός (Bizer et al., 2009). 

 

2.3. Κοινωνικά δίκτυα 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν σαν πρωτότυπες, καινοτόµες εφαρµογές που 

πρόσφεραν νέους τρόπους επικοινωνίας. Η υιοθέτησή τους από τους έφηβους χρήστες 

του διαδικτύου αρχικά, και ολοένα και περισσότερους στη συνέχεια, συνέβαλε στην  
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καθιέρωση της χρήσης τους και στην έκρηξη τελικά που οδήγησε στο χαρακτηρισµό 

τους ως “κοινωνικό φαινόµενο”. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα περιγράφονται ως µια κατηγορία διαδικτυακής επικοινωνίας όπου 

οι χρήστες µπορούν να δηµιουργούν ψηφιακό περιεχόµενο, να το διαµοιράζουν µεταξύ 

τους και να το επεξεργάζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Παραδείγµατα αποτελούν 

το Facebook, το MySpace, το Digg, το Twitter κ.α. Εξαιτίας της ευκολίας χρήσης τους, 

της ταχύτητας και της ελευθερίας τους από περιορισµούς γεωγραφικούς και µέσων-

συσκευών, τα κοινωνικά δίκτυα διαµορφώνουν ραγδαία και αστραπιαία το πλαίσιο του 

κοινωνικού διαλόγου και δηµιουργούν τάσεις σε θέµατα που εκτείνονται από το 

περιβάλλον και την πολιτική ως την τεχνολογία και την ψυχαγωγία (Asur and 

Huberman, 2010). 

 

2.3.1. Περιγραφή του Twitter 

 

Το Twitter9 θα µπορούσε να περιγραφεί επακριβώς ως µια ανεξάρτητη-συσκευής 

πλατφόρµα δροµολόγησης µηνυµάτων σε πραγµατικό χρόνο, ή ευκολότερα µια 

εφαρµογή που επιτρέπει στο χρήστη της µέσω οποιασδήποτε συσκευής να στέλνει και 

να λαµβάνει µηνύµατα, αµέσως µόλις αυτά αποστέλλονται. 

 

Ο συνδυασµός της αποστολής σύντοµων µηνυµάτων, που επιτρέπει όχι µόνο τη 

γρήγορη δηµιουργία αλλά και κατανάλωση ενηµερώσεων, µε τη δυνατότητα επιλογής 

που δίνεται στο χρήστη να επιλέξει από ποιους ανθρώπους θα λαµβάνει µηνύµατα 

αποδείχθηκε ότι µπορούσε να ικανοποιήσει µια πληθώρα προσωπικών και 

επαγγελµατικών αναγκών. Κάνοντας την εµφάνισή του στο κοινό τον Αύγουστο του 

2006, αρχικά οι χρήστες χρησιµοποιούσαν το Twitter για να ενηµερώσουν τους φίλους 

τους για µικρά συνηθισµένα ή και πιο ασυνήθιστα γεγονότα που συνέβαιναν στην 

καθηµερινότητά τους. Παρόλο που αυτά τα µηνύµατα φαίνονταν αρχικά ασήµαντα, η 

διαρκής χρήση τους, µέσω τηλεφώνου και υπολογιστή, µεταξύ φίλων, συγγενών και 

συναδέλφων οδήγησε στη δηµιουργία µιας αίσθησης εγγύτητας και συντροφικότητας. 

Σύντοµα, οι χρήστες άρχισαν να µεταφέρουν στα µηνύµατά τους όχι µόνο τι κάνουν, 

αλλά και τι διαβάζουν, τι παρακολουθούν στην τηλεόραση και τι σκέφτονται (Milstein 

                                                 
9 http://twitter.com/ 
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et al., 2008). Η δυναµική του µέσου εκτοξεύτηκε και αποτελεί πλέον ένα από τα 

ισχυρότερα µέσα επικοινωνίας µε περισσότερους από 200 εκατοµµύρια χρήστες σε όλο 

τον κόσµο να στέλνουν περίπου 300 εκατοµµύρια µηνύµατα καθηµερινά. 

 

 

 

Εικόνα 2: Περιγραφή ενός tweet 

 

Συχνά, το Twitter περιγράφεται ως µια εφαρµογή microblogging ή ως το SMS του 

Internet. Αυτό οφείλεται στη µορφή των µηνυµάτων που αποστέλλουν οι χρήστες και 

αποτελούνται από 140 χαρακτήρες. Το περιεχόµενο του µηνύµατος µπορεί να είναι 

προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, αναφορές σε γεγονότα, ειδήσεις ή σύνδεσµοι σε 

αρχεία εικόνων, βίντεο και άρθρων, ενώ πρόσφατα προστέθηκε η δυνατότητα 

αποστολής εικόνων ή ηχητικών αποσπασµάτων. Η αποστολή ενός µηνύµατος γίνεται 

µε κατεύθυνση από τον κάθε χρήστη και προς αυτούς που τον ακολουθούν, 

δηµιουργώντας έτσι έναν προσανατολισµένο γράφο. Τα µηνύµατα που αποστέλλει ένας 

χρήστης εµφανίζονται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, καθώς και στις σελίδες 

όσων τον ακολουθούν, ενώ δίνεται επίσης η δυνατότητα να σταλεί ένα µήνυµα 

απευθείας σε έναν άλλο χρήστη. 

 

2.3.2. Τα κοινωνικά δίκτυα ως βάσεις γνώσης 

 

Στην περίπτωση των κοινωνικών δικτύων, ο τεράστιος όγκος και η ποικιλία στην 

πληροφορία που διακινείται ανάµεσα στις κοινότητες των χρηστών παρουσιάζει µια 

ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τη συλλογή δεδοµένων που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν για ένα πλήθος ερευνών οικονοµικών, επιστηµονικών, αγοράς κ.α. 

Μπορεί κάποιος να δοµήσει µοντέλα προβλέψεων ή καταναλωτικά µοντέλα, χωρίς να 

χρειάζεται να καταφύγει στους µηχανισµούς της αγοράς και βασισµένος στην κοινή 

αντίληψη, έτσι όπως διαµορφώνεται από τη συλλογική συµπεριφορά των χρηστών που 

εκφράζεται µέσω των κοινωνικών δικτύων (Asur and Huberman, 2010). 
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Ειδικότερα για την περίπτωση του Twitter, η ευκολία επεξεργασίας που προσφέρει η 

αυστηρή δοµή των µηνυµάτων 140 χαρακτήρων και η λειτουργία του ουσιαστικά ως 

πλατφόρµα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της 

επιστηµονικής κοινότητας από διαφορετικούς ερευνητικούς τοµείς. Τα παραδείγµατα 

που έχουν παρουσιαστεί αφορούν µια πληθώρα θεµάτων όπως η πρόβλεψη σεισµών, 

τυφώνων και άλλων φυσικών καταστροφών (Sakaki, Okazaki and Matsuo, 2010), η 

υποστήριξη δράσεων e-government και e-participation σε συνδυασµό µε ανοιχτά 

κυβερνητικά δεδοµένα (Kalampokis, Hausenblas and Tarabanis, 2011), η πρόβλεψη 

των εισπράξεων για νέες κινηµατογραφικές ταινίες (Asur and Huberman, 2010), ενώ η 

λίστα θα µπορούσε να συνεχίζεται καθώς ολοένα και περισσότερες εφαρµογές 

δηµιουργούνται και προτείνονται συνεχώς για την αξιοποίηση του Twitter σε νέες 

ερευνητικές ή εµπορικές χρήσεις. 

 

2.4. Περίληψη 

 

Τα πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία του Σηµασιολογικού Ιστού ξεκίνησαν στις αρχές 

της προηγούµενης δεκαετίας και µέχρι τώρα έχουν καταφέρει να οικοδοµηθούν 

στιβαρά θεµέλια, µέσα από την ανάπτυξη νέων προτύπων και καινοτόµων 

αρχιτεκτονικών. Οι προοπτικές που προσφέρει το περιβάλλον των ∆ιασυνδεδεµένων 

∆εδοµένων προκαλεί ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για εφαρµογές που αφορούν τόσο 

τη δηµοσίευση και διασύνδεση των δεδοµένων όσο και την κατανάλωσή τους. 

Ερευνητικές οµάδες και online κοινότητες σε συνεργασία επιστηµονικά ιδρύµατα και 

εκπαιδευτικούς και µη φορείς, χρησιµοποιώντας αυτοµατοποιηµένες τεχνικές ή τα 

αποτελέσµατα συλλογικής προσπάθειας, έχουν οικοδοµήσει ένα συµπαγή πυρήνα µε 

θεµέλιο λίθο τη DΒpedia, γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται ο Σηµασιολογικός Ιστός. 

 

Ταυτόχρονα η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου από τους χρήστες έχει λάβει 

εκρηκτικές χαρακτήρα, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα όρισαν νέες διαστάσεις στην έννοια 

της επικοινωνίας. Η συνολική πληροφορία που διακινείται µέσα από τις πλατφόρµες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα χρυσοφόρο πεδίο εφαρµογής της τεχνολογίας των 

∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων, που φιλοδοξεί να µετασχηµατίσει αυτή την πληροφορία 

σε γνώση. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας µπορεί να 

χωριστεί σε δύο κεντρικές ενότητες. Η πρώτη αφορά µια εκτενή βιβλιογραφική µελέτη 

και η δεύτερη την εµπειρία χρήσης µε πραγµατικά δεδοµένα. 

 

Στη βιβλιογραφική µελέτη διερευνήσαµε σε βάθος τη δοµή της DBpedia και τον τρόπο 

που περιγράφει την πληροφορία, προκειµένου να διαπιστώσουµε τεχνικές απαιτήσεις 

και προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσουµε. Οι πληροφορίες που εξάχθηκαν από 

τα tweets δοµήθηκαν µε όµοιο τρόπο, για να διευκολυνθεί η σύγκριση. Προκειµένου να 

έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα των διαθέσιµων τεχνικών και εργαλείων 

διασύνδεσης, αναπτύξαµε ένα πλαίσιο αξιολόγησης µε ένα πλήθος κριτηρίων που 

εξετάζει διάφορα χαρακτηριστικά τους. Η εκτενής αναζήτηση που ακολούθησε 

ανέδειξε ένα πλήθος διαφορετικών εργαλείων, που αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν 

σύµφωνα µε το πλαίσιο αξιολόγησης. Κατόπιν, επιλέχθηκε το βέλτιστο για την 

περίπτωσή µας και έγινε µια εκτενής τεχνική µελέτη της λειτουργίας του. 

 

Στη δεύτερη φάση της εργασίας έγινε πειραµατική αξιολόγηση της διαδικασίας της 

διασύνδεσης χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα από την προεκλογική περίοδο των 

βρετανικών εκλογών που επρόκειτο να πραγµατοποιηθούν την 6η Μαΐου 2010 για την 

ανάδειξη πρωθυπουργού. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δεδοµένων που 

χρησιµοποιήσαµε ως περίπτωση χρήσης διαπιστώσαµε τεχνικούς περιορισµούς 

εφαρµόσαµε διαφορετικές προσεγγίσεις για να τα ξεπεράσουµε. Αναπτύχθηκε γι’ αυτό 

το λόγο ένας αλγόριθµος  που προτείνεται για την επιτάχυνση της διασύνδεσης των 

δεδοµένων προκειµένου να ανταποκρίνεται σε εφαρµογές µε απαιτήσεις λειτουργίας σε 

πραγµατικό χρόνο. 
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3.2. Αναπαράσταση πληροφορίας 

 

Η τρόπος και η δοµή που αναπαριστάται η πληροφορία στα πλαίσια µιας εφαρµογής, ή 

ακόµα πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια ενός συνόλου ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων, 

είναι ενδεικτική της δυνατότητας διαχείρισης και συνεπώς της χρηστικότητάς της. Τα 

τεχνολογικά πρότυπα που ακολουθούνται, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα οντολογικά 

σχήµατα είναι στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η δυνατότητα οµαλής διασύνδεσης και 

συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών συνόλων δεδοµένων. Στην ενότητα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος που η DBpedia περιγράφει κάθε οντότητα και η 

µέθοδος που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των αναγκαίων πληροφοριών από το 

Twitter. 

 

3.2.1. Αναπαράσταση πληροφορίας στη DBpedia 

 

Η DBpedia χρησιµοποιεί αγγλικά ονόµατα για να δηµιουργήσει τα απαιτούµενα URIs. 

Οι πληροφορίες από εκδόσεις σε άλλες γλώσσες της Wikipedia αντιστοιχίζονται σε 

αυτά τα URIs µε αµφίδροµη αξιολόγηση των διαγλωσσικών συνδέσµων µεταξύ των 

άρθρων της Wikipedia. Σε κάθε οντότητα αποδίδεται ένα URI που ακολουθεί το 

πρότυπο http://dbpedia.org/resource/ Name, όπου το Name προέρχεται 

από το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/ Name. 

 

Οι οντότητες που περιγράφονται στη DBpedia κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα 

οντολογικά σχήµατα: µια αναπαράσταση SKOS των κατηγοριών της Wikipedia, την 

ταξινόµηση YAGO, τους συνδέσµους Word Net Synset Links, και κυρίως την 

οντολογία DBpedia. Η τελευταία αποτελείται από περισσότερες από 320 classes που 

σχηµατίζουν µια ιεραρχία περιορισµένου βάθους. Περιλαµβάνει 1.650 διαφορετικές 

ιδιότητες (properties) και βασίζεται στην εξαγωγή των δεδοµένων από τα infoboxes, γι’ 

αυτό θεωρείται η εγκυρότερη και χρησιµοποιείται στο µεγαλύτερο ποσοστό των 

περιγραφών. 

 

Κάθε οντότητα της DBpedia περιγράφεται από ένα σύνολο γενικότερων και ένα σύνολο 

εξαγόµενων-από-infobox ιδιοτήτων, αν το αντίστοιχο αγγλικό άρθρο της Wikipedia 

περιέχει ένα infobox. Οι γενικές ιδιότητες περιλαµβάνουν µια επιγραφή (label), µια 
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σύντοµη και µια εκτενέστερη περίληψη στα Αγγλικά, ένα σύνδεσµο στο αντίστοιχο 

άρθρο της Wikipedia, γεωγραφικές συντεταγµένες (όπου είναι διαθέσιµες), ένα 

σύνδεσµο σε µια εικόνα που αναπαριστά την οντότητα, συνδέσµους σε εξωτερικές 

ιστοσελίδες και συνδέσµους σε σχετικές οντότητες της DBpedia. Αν µια οντότητα 

υπάρχει και σε εκδόσεις άλλων γλωσσών της Wikipedia, τότε προστίθενται στην 

περιγραφή σύντοµες και εκτεταµένες περιλήψεις σε αυτές τις γλώσσες καθώς και 

σύνδεσµοι στα αντίστοιχα άρθρα των άλλων γλωσσών της Wikipedia. 

 

Οι ιδιότητες που εξάγονται αυτόµατα από τα infoboxes ακολουθούν τη µορφή 

http://dbpedia.org/property/ Property_Name, ενώ όσες εξάγονται 

αυτόµατα και έπειτα αντιστοιχίζονται στην οντολογία DBpedia ακολουθούν τη µορφή 

http://dbpedia.org/ontology/ Property_Name. 

 

3.2.2. Ανάκτηση πληροφορίας από το Twitter 

 

Η εξαγωγή των οντοτήτων που έχουν σηµασιολογικό περιεχόµενο µέσα από αρχεία 

αδόµητου, ελεύθερου κειµένου είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και έχει 

απασχολήσει έντονα την ερευνητική κοινότητα, χωρίς να υπάρχει ακόµα µια καθολικά 

αποδεκτή και βέλτιστη λύση που θα έχει εφαρµογή σε όλους τους θεµατικούς τοµείς. 

Αλγόριθµοι και τεχνικές NER (Named Entity Recognition) χρησιµοποιήθηκαν στην 

περίπτωση του Twitter για την εξαγωγή των οντοτήτων που αναφέρονται στα σύντοµα 

µηνύµατα 140 χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία των χρηστών. 

Πάρα ταύτα, η ενασχόληση µε τους αλγόριθµους NER είναι κάτι που ξεφεύγει από τα 

όρια της παρούσας εργασίας και δε θα µας απασχολήσει περισσότερο. 

 

Μετά την εξαγωγή των οντοτήτων και έχοντας ως δεδοµένα µας συνδέσεις του τύπου 

tweet-οντότητα, είναι σαφές ότι δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για οντολογικά σχήµατα 

αλλά µόνο για τριάδες δεδοµένων µε πολύ απλή δοµή. Για να είναι επεξεργάσιµη η 

πληροφορία, οι τριάδες µετατράπηκαν σε τριάδες RDF και µεταφέρθηκαν στο πεδίο 

ονοµάτων (namespace) http://islab.uom.gr/semweb/  προκειµένου να είναι 

σε µορφή έτοιµη για δηµοσίευση στον Ιστό, αν κάποια στιγµή προέκυπτε τέτοια 

ανάγκη.  Για την περιγραφή χρησιµοποιήθηκε σύνταξη RDF/XML10 καθώς αυτή 

                                                 
10 http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/ 
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αποτελεί το καθιερωµένο και εγκεκριµένο από W3C11 (World Wide Web Consortium) 

πρότυπο. Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζεται τµήµα της τελικής µορφής στο αρχείο 

tweetsRdf.xml . 

 

3.3. Η δηµιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης 

 

Τα διαφορετικά εργαλεία διασύνδεσης που έχουν προταθεί και παρουσιαστεί για χρήση 

στο περιβάλλον του Ιστού των ∆εδοµένων εµφανίζουν µεγάλες διαφορές και 

βασίζονται σε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Μια ολοκληρωµένη προσπάθεια 

αξιολόγησής τους οφείλει να συµπεριλάβει ένα πλήθος διαφορετικών χαρακτηριστικών 

που αφορούν τη δοµή, τη λειτουργία, τη συµπεριφορά τους απέναντι στις οντολογίες, 

το πεδίο εφαρµογής τους κ.α. Στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός πλαισίου αξιολόγησης 

έγινε µια προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κατηγοριοποιηθούν τα πιο κοινά 

χαρακτηριστικά 12 διαφορετικών εργαλείων (Scharffe and Euzenat, 2011 και Wölger et 

al., 2011). Στη συνέχεια, συµπεριλήφθησαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, σύµφωνα µε το 

οποίο αξιολογήθηκαν όλα τα εργαλεία. 

 

3.4. Η περίπτωση χρήσης των Βρετανικών εκλογών 

 

Για την πρακτική εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν tweets που αφορούσαν την 

προεκλογική περίοδο των βρετανικών εκλογών που επρόκειτο να πραγµατοποιηθούν 

την 6η Μαΐου 2010 για την ανάδειξη πρωθυπουργού, και πιο συγκεκριµένα το διάστηµα 

από την 29η Απριλίου 2010 ως την 6η Μαΐου 2010. Ο αριθµός των tweets ανήλθε στις 

60.000. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης επιλογής αποτέλεσε η γλώσσα, 

καθώς όπως αναφέρθηκε στο 3.2.1 η DBpedia χρησιµοποιεί την αγγλική γλώσσα τόσο 

για την απόδοση των URIs όσο και για την περιγραφή των δεδοµένων, αφού οι 

πληροφορίες εξάγονται από τα infoboxes της αγγλόφωνης έκδοσης. Έτσι, έχοντας 

επιλέξει να αναφερθούµε σε βρετανικές εκλογές διασφαλίζαµε ότι, στο σύνολό τους 

σχεδόν, τα tweets θα περιέγραφαν οντότητες βρετανικού ενδιαφέροντος από Βρετανούς 

χρήστες και, φυσικά, στα Αγγλικά. 

 

                                                 
11 http://www.w3.org/ 
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3.4.1. Ανάκτηση οντοτήτων από τα tweets 

 

Η επιλογή των tweets που ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα θα ήταν 

ακατόρθωτη αν το Twitter δε χρησιµοποιούσε ένα έξυπνο και εύχρηστο 

χαρακτηριστικό, τα “hashtags”. Τα hashtags είναι σύντοµες αλληλουχίες χαρακτήρων 

που ξεκινούν µε το χαρακτήρα δίεση (#), δηλαδή έχουν τη µορφή #stringOfChars , 

και χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίσουν ότι ένα tweet ανήκει στην ευρύτερη 

θεµατολογία που το συγκεκριµένο hashtag περιγράφει. 

 

Τα hashtags δηµιουργούνται και αποδίδονται αυθαίρετα από τους χρήστες, αν και ένα 

καλοφτιαγµένο hashtag είναι σύντοµο, σαφές και περιεκτικό, οπότε συνήθως τυγχάνει 

ευρείας αποδοχής και υιοθετείται µαζικά. Στη συνέχεια το hashtag µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο αποζήτησης για την ανάκτηση ενός συγκεκριµένου 

συνόλου από tweets. Στην περίπτωση χρήσης µας, η αναζήτηση είχε γίνει µε κριτήριο 

τα hashtags #ge2010 , #ukelection2010, #ge10  και #election2010  και 

είχαµε διαθέσιµο προς χρήση ένα µεγάλο πλήθος από Tweets. Επίσης, ένα ακόµα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο των tweets είναι οι γεωγραφικές συντεταγµένες 

του αποστολέα, που καταχωρούνται ως metadata σε κάθε tweet, και επέτρεψε τον 

περαιτέρω και σαφέστερο προσδιορισµό των δεδοµένων που απαιτούνταν. 

 

3.5. Περίληψη 

 

Η διασύνδεση των δεδοµένων είναι µια απαιτητική εργασία η οποία επιβάλλει τον 

συνυπολογισµό µιας πληθώρας παραµέτρων προκειµένου να ξεπεραστούν τα εµπόδια 

που προκύπτουν από την εφαρµογή στα δεδοµένα του πραγµατικού κόσµου. Αυτό µας 

αναγκάζει να µελετήσουµε µε λεπτοµέρεια τόσο τη µορφή των δεδοµένων µας όσο και 

τις τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεσή τους. 

 

Αφού µελετήθηκε ο τρόπος που η Dbpedia περιγράφει τα δεδοµένα, ως προς τη 

σύνταξη και την οντολογία περιγραφής, φροντίσαµε να περιγράψουµε τα δεδοµένα που 
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εξάχθηκαν από το Twitter σε ανάλογη µορφή για να διευκολύνουµε την περαιτέρω 

διαδικασία. 

 

Η σύγκριση των διαφορετικών τεχνικών διασύνδεσης επιβάλλει την ανάγκη ανάπτυξης 

ενός πλαισίου αξιολόγησης. Για την διαµόρφωση αυτού του πλαισίου εξετάστηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά 12 διαφορετικών εργαλείων. 

 

Τέλος, η επιλογή των δεδοµένων έγινε µε επίγνωση της ανάγκης περιγραφής τους στα 

Αγγλικά, οπότε θεωρήθηκε πως ένα σύνολο δεδοµένων που σχετίζονται µε τις 

βρετανικές εκλογές ικανοποιεί άριστα αυτή την απαίτηση. 
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4. Αξιολόγηση εργαλείων διασύνδεσης 

4.1. Εισαγωγή 

 

Η δηµοσίευση δεδοµένων από τους δηµιουργούς τους δεν εποπτεύεται από κάποιο 

φορέα ή κεντρική διαχείριση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν περιπτώσεις που 

υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα σύνολα δεδοµένων. Το 

χαρακτηριστικότερο πρόβληµα που ανακύπτει από αυτό είναι ότι τα διαφορετικά 

σύνολα δεδοµένων µπορεί να περιγράφουν την ίδια οντότητα, αναφερόµενα όµως σε 

αυτή µε διαφορετικό όνοµα, ή στην περίπτωση του Ιστού των ∆εδοµένων µε 

διαφορετικό URI. 

 

Το πρόβληµα αυτό είναι πολύ παλιό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τους 

ερευνητές που ασχολούνταν µε το πρόβληµα της συνένωσης βάσεων δεδοµένων. 

Βασιζόµενοι κατά µεγάλο µέρος στην πολύτιµη αυτή κληρονοµιά, οι ερευνητές του 

Σηµασιολογικού Ιστού έχουν αναπτύξει ένα πλήθος αρχιτεκτονικών, εργαλείων και 

µεθόδων για να επιτύχουν την αυτοµατοποίηση της διασύνδεσης των δεδοµένων και να 

ξεπεράσουν εµπόδια όπως η ύπαρξη αντιγράφων, η αµφισηµία κ.α. Η επιτυχής και 

ορθή διασύνδεση κάποιων δεδοµένων µε αυτά της DBpedia πιστοποιεί τόσο την 

ταυτότητα των οντοτήτων που περιγράφονται όσο και την εγκυρότητα και αξιοπιστία 

του συνόλου των δεδοµένων. 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται το πλαίσιο αξιολόγησης που 

διαµορφώθηκε για τη σύγκριση όλων των διαθέσιµων εργαλείων και, στη συνέχεια, το 

καθένα από αυτά αξιολογείται σύµφωνα µε τις παραµέτρους του πλαισίου. Έπειτα, 

αναπτύσσονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του εργαλείου που ικανοποιεί 

καλύτερα τις απαιτήσεις τις εργασίας µας. 

 

4.2. Πλαίσιο αξιολόγησης εργαλείων διασύνδεσης 

 

Για τη διαµόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης συγκεντρώθηκε ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των διαφορετικών εργαλείων και ταξινοµήθηκε 

στις κατηγορίες που εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

- Σε τι µορφή έχει υλοποιηθεί το εργαλείο (API, web service, web interface, πρόγραµµα 

σε Java, άλλο); 

- Είναι το εργαλείο διαθέσιµο για παραµετροποίηση και χρήση από τρίτους; 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

- Είναι το εργαλείο πλήρως ή µερικώς αυτόµατο; 

- Χρειάζεται αρχικά το εργαλείο να παραµετροποιηθεί από τον χρήστη και τι είδους 

παράµετροι απαιτούνται (ορισµός τεχνικών σύγκρισης, αντιστοίχιση οντολογιών, 

εισαγωγή δεδοµένων προς επεξεργασία); 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

- Πως επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα δεδοµένα (µέσω SPARQL endpoint, RDF dump, 

URL, τοπικό αντίγραφο του γράφου); 

 

Μορφή εισόδου 

- Το εργαλείο απαιτεί τα δεδοµένα εισόδου να βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη µορφή; 

- Σε τι µορφή εισάγονται οι παράµετροι επεξεργασίας; 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

- Μετασχηµατίζει το εργαλείο τα δεδοµένα για να διευκολύνει τη σύγκριση (µετατροπή 

σε κεφαλαία/µικρά, µετατροπή τιµών, µετάφραση,  µετασχηµατισµός δεδοµένων); 

- Κάνει το εργαλείο ανάλυση συµβολοσειρών (string matching) και ποια τεχνική 

χρησιµοποιεί για αυτό; 

- Χρησιµοποιεί το εργαλείο τεχνικές ανάλυσης γράφων; 

- Άλλες τεχνικές; 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

- Λαµβάνει το εργαλείο υπόψη του τις οντολογίες που περιγράφουν τα σετ δεδοµένων; 
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- Επιτρέπει το εργαλείο τη διασύνδεση δεδοµένων που περιγράφονται από διαφορετικές 

οντολογίες; 

- Αν οι οντολογίες διαφέρουν, κάνει το εργαλείο σύγκριση οντολογιών; 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

- Εκτελεί το εργαλείο κάποια λειτουργία µετά το τέλος της επεξεργασίας για την 

επαλήθευση των αποτελεσµάτων (επαλήθευση συνέπειας-συµφωνίας δεδοµένων και 

επίλυση ασυµφωνιών); 

 

Μορφή εξόδου 

- Τι προκύπτει ως έξοδος από το εργαλείο (σύνδεσµοι owl:sameAs, σετ συνδέσµων 

VoiD, άλλη µορφή συνδέσµων); 

- Προτείνει το εργαλείο τη συγχώνευση των σετ δεδοµένων εισόδου σε ένα τελικό σετ 

δεδοµένων αν αυτό είναι εφικτό; 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

- Είναι το εργαλείο κατασκευασµένο ή προσαρµοσµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

ενός συγκεκριµένου τοµέα χρήσης 

- Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ή έστω να παραµετροποιηθεί για γενικότερη χρήση; 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

- Έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο σε πραγµατικά σύνολα δεδοµένων ή µόνο για 

επίδειξη του πρωτοτύπου; 

- Σε ποιες περιπτώσεις χρήσης ή πειραµατικές εφαρµογές έχει χρησιµοποιηθεί; 

 

4.3. Αξιολόγηση εργαλείων διασύνδεσης 

 

Συνολικά βρέθηκαν και εξετάστηκαν 12 διαφορετικά εργαλεία διασύνδεσης. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης, σύµφωνα µε το πλαίσιο που αναπτύχθηκε, 
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παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια και συγκεντρωµένα µαζί στον πίνακα στο 

τέλος της ενότητας. 

 

4.3.1. KnoFuss 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η αρχιτεκτονική KnoFuss12 (Knowledge Fussion) επιχειρεί την ένωση σετ δεδοµένων 

σε επίπεδο στιγµιότυπων (instances) λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αντιστοιχίσεις µεταξύ 

των οντολογιών που περιγράφουν τα δεδοµένα. Η αρθρωτή υλοποίηση της 

αρχιτεκτονικής επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών τεχνικών σύγκρισης, 

καθιστώντας την προσαρµόσιµη στο πεδίο αναφοράς ή την οντολογία των δεδοµένων 

ανάλογα µε την περίσταση (Nikolov, Uren and Motta, 2007; 2009; 2010; Nikolov, 

Uren, Motta and de Roeck, 2008a; b). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Υλοποίηση σε Java, ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος µε άδεια χρήσης BSD. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Αυτόµατη κατά περίσταση, γενικά ηµι-αυτόµατη (δεδοµένα εισόδου σε συγκεκριµένη 

µορφή, οντολογία συγχώνευσης, παράµετροι). 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Ερωτήµατα SPARQL σε τοπικό αντίγραφο βάσης γνώσης µε µορφή RDF. 

 

Μορφή εισόδου 

Αρχική και τελική βάση γνώσης σε RDF, οντολογία συγχώνευσης σε OWL. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Σύγκριση συµβολοσειρών, adaptive learning αλγόριθµοι ταξινόµησης, δυνατότητα 

επέκτασης µε προσθήκη αλγορίθµων και τεχνικών κατά απαίτηση. 

 

 

                                                 
12 http://technologies.kmi.open.ac.uk/knofuss/ 
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Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Λαµβάνει υπόψη τις οντολογίες που περιγράφουν τα δεδοµένα και µπορεί να τα 

αντιστοιχίσει, είτε στις οντολογίες των δεδοµένων αν υπάρχει εξαρχής συµφωνία, είτε 

σε µια προκύπτουσα οντολογία συγχώνευσης που δίνεται κατά την είσοδο των 

παραµέτρων. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

Επίλυση περιπτώσεων ασυµφωνιών. 

 

Μορφή εξόδου 

Σύνολο προτάσεων που περιγράφει την ένωση των δεδοµένων εισόδου. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Ανεξάρτητο από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Εφαρµογή στον τοµέα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε τα εξής σύνολα 

δεδοµένων: αρχείο AKT EPrints, σύνολο δεδοµένων Rexa, σύνολο δεδοµένων SWETO 

DBPL. Πειραµατική εφαρµογή σε περιβάλλον πολλών οντολογιών µε σύγκριση µεταξύ 

της πλατφόρµας TAP µε την SWETO. Τέλος, διάφορες συγκρίσεις µε µικρά σύνολα 

δεδοµένων από DBpedia, DBPL, LinkedMDB, Gutenberg project και RDF Book 

Mashup. 

 

4.3.2. RDF-AI 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η RDF-AI13 είναι µια αρχιτεκτονική προσανατολισµένη στη σύγκριση και ένωση 

συνόλων δεδοµένων που περιγράφονται σε µορφή RDF. Η λειτουργία της περιλαµβάνει 

πέντε στάδια επεξεργασίας, όπου η έξοδος του κάθε σταδίου χρησιµοποιείται σαν 

είσοδος στο επόµενο. Η αρθρωτή δοµή της επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τεχνικών 

και µπορεί να παραµετροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

χρήστη (Scharffe, Liu and Zhou, 2009). 

                                                 
13 http://code.google.com/p/rdfai/ 



 25

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Εκτελέσιµο πρόγραµµα σε Java, διαθέσιµο µε άδεια GNU Lesser GPL. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Ηµιαυτόµατο, απαιτεί την είσοδο των δεδοµένων και παραµέτρων επεξεργασίας. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Χρησιµοποιεί δεδοµένα αποθηκευµένα τοπικά τα οποία προσπελαύνει µέσω του 

framework Jena. 

 

Μορφή εισόδου 

Τα σύνολα δεδοµένων βρίσκονται σε µορφή RDF και οι παράµετροι επεξεργασίας 

εισάγονται µέσω αρχείων XML. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Προετοιµασία δεδοµένων µε µετάφραση και µετασχηµατισµό, κυρίως επεξεργασία µε 

τρεις διαφορετικούς αλγόριθµους σύγκρισης συµβολοσειρών. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆εν απαιτείται τα δεδοµένα να περιγράφονται από την ίδια οντολογία. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

Προτείνεται η λειτουργικότητα ελέγχου περιπτώσεων ασυµφωνιών ως µελλοντική 

εργασία. Μέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εργασίας δεν υπήρχε διαθέσιµη 

κάποια λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Το αποτέλεσµα της σύγκρισης σε alignment format, το σύνολο δεδοµένων που 

προκύπτει από την ένωση των δεδοµένων εισόδου και ένα σύνολο συνδέσµων της 

µορφής owl:sameAs. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Ανεξάρτητο από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 
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Περιπτώσεις χρήσης 

Εφαρµογή στον τοµέα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στα σύνολα δεδοµένων AKT 

EPrints και Rexa, καθώς και σε έργα του Johann Sebastian Bach από δύο διαφορετικά 

σύνολα δεδοµένων. 

 

4.3.3. SILK 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το framework Silk14 χρησιµοποιεί τη γλώσσα Silk-LSL (Link Specification Language), 

αποτελείται από 3 διαφορετικές εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος 

του προβλήµατος που εξετάζεται, και µπορεί να επεξεργαστεί µεγάλα σύνολα δεδοµένα 

και περιπτώσεις συνεχούς ροής δεδοµένων (Volz, Bizer, Gaedke and Kobilarov, 2009a; 

b; Isele, Jentzsch and Bizer, 2010; Jentzsch, Isele and Bizer, 2010;  Isele and Bizer, 

2011). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Είναι διαθέσιµο ως εκτελέσιµο αρχείο υλοποιηµένο σε Scala. Τµήµατά του είναι σε 

µορφή περιβάλλοντος γραµµής εντολών, ως web interface και ως Servlet. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Ηµιαυτόµατο, απαιτεί την εισαγωγή παραµέτρων επεξεργασίας. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Κυρίως µέσω SPARQL endpoints, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τοπικό αντίγραφο 

ή και stream δεδοµένων. 

 

Μορφή εισόδου 

Οι παράµετροι επεξεργασίας σε γλώσσα Silk-LSL, µε τη µορφή XML. 

 

 

 

                                                 
14 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/ 
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Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

∆ιαθέτει τεχνικές προεπεξεργασίας για το µετασχηµατισµό των δεδοµένων, ενώ η 

κυρίως επεξεργασία γίνεται µε ένα σύνολο µετρικών βασισµένων σε διαφορετικές 

µεθόδους, οι οποίες επιπλέον µπορούν να συναθροιστούν µε συναρτήσεις τύπου ΜΑΧ, 

AVG κ.α. Η τελευταία έκδοση περιλαµβάνει τη χρήση γενετικών αλγορίθµων για τη 

βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων σύγκρισης. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆εν επηρεάζεται από την οντολογία που µπορεί να περιγράφει τα δεδοµένα, ενώ µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και για δεδοµένα που δεν υπακούουν σε καµία οντολογία . 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Το σύνολο των συνδέσµων σε µορφή owl:sameAs ως αρχείο XML ή Ν-TRIPLES. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Ανεξάρτητο από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Εφαρµογή στον τοµέα των κινηµατογραφικών ταινιών σε σύνολα δεδοµένων από 

DBpedia και LinkedMDB, σε γεωγραφικά δεδοµένα από DBpedia και GeoNames, 

καθώς και στο χώρο των φαρµάκων µε δεδοµένα από DBpedia και DrugBank. 

 

4.3.4. Αρχιτεκτονική LD Mapper – Εργαλείο GNAT 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η αρχιτεκτονική LD Mapper15 είναι βασισµένη σε έναν αλγόριθµο αθροιστικής 

οµοιότητας όπου συνυπολογίζεται τόσο η οµοιότητα µεταξύ των συγκρινόµενων 

στοιχείων όσο και αυτή µεταξύ των γειτονικών τους στοιχείων στο γράφο που τα 

                                                 
15 http://www.omras2.org/GNAT 
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περιγράφει. Χρησιµοποιείται µε την οντολογία Music Ontology για τη συνένωση 

µουσικών δεδοµένων (Raimond, Sutton and Sandler, 2008). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Η αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε σε Prolog, το εργαλείο GNAT είναι διαθέσιµο ως 

εκτελέσιµο πρόγραµµα σε Python. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Πλήρως αυτόµατο, απαιτεί µόνο την εισαγωγή των δεδοµένων. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση στα δεδοµένα επιτυγχάνεται µόνο µέσω τοπικού αντιγράφου. 

 

Μορφή εισόδου 

Τα σύνολα δεδοµένων σε µορφή CSV. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Αλγόριθµος αθροιστικής οµοιότητας, που συνυπολογίζει την οµοιότητα των υπό 

εξέταση στοιχείων και των γειτονικών τους στο γράφο που τα περιγράφει. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Θεωρητικά η αρχιτεκτονική δεν επηρεάζεται από την οντολογία που περιγράφει τα 

δεδοµένα, αλλά το εργαλείο GNAT έχει χρησιµοποιηθεί µόνο σε δεδοµένα που 

περιγράφονται από τη Music Ontology. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Προτάσεις RDF (owl:sameAs, mo:available_as) 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Μουσικά δεδοµένα που περιγράφονται από την οντολογία Music Ontology. 
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Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει χρησιµοποιηθεί για τη διασύνδεση δεδοµένων µεταξύ του Musicbrainz και του 

Jamendo, καθώς και µεταξύ του Musicbrainz και ιδιωτικών µουσικών συλλογών. 

 

4.3.5. RKB CRS 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η αρχιτεκτονική CRS (Consistent Reference Service) βασίζεται στη δηµιουργία µιας 

βάσης γνώσης που χρησιµοποιεί λίστες ισοδυναµίας. Κάθε λίστα ισοδυναµίας αφορά 

ένα συγκεκριµένο URI και όσα άλλα είναι γνωστά και παραπέµπουν σε αυτό, ενώ 

επαφίεται στο δηµιουργό κάθε βάσης γνώσης το καθήκον της δηµιουργίας τόσο των 

ισοδυναµιών όσο και της υπηρεσίας CRS συνολικά (Jaffri, Glaser and Millard, 2007; 

2008). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το πρωτότυπο, η βάση γνώσης RKB16, έχει υλοποιηθεί ως API που ενσωµατώνει 

εσωτερικά πρόγραµµα σε Java. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Απαιτείται να δηµιουργηθούν οι λίστες ισοδυναµίας. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση, στην ιδανική περίπτωση της καθολικής υιοθέτησης του µοντέλου, θα 

µπορούσε να γίνεται µε απευθείας επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών που 

ενσωµατώνει κάθε βάση γνώσης µέσω του αντίστοιχου API. 

 

Μορφή εισόδου 

Απαιτείται η δηµιουργία του προγράµµατος παραγωγής των ισοδυναµιών σε Java. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Τεχνικές σύγκρισης συµβολοσειρών, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές 

τεχνικές σύγκρισης κατά περίσταση και ανάλογα µε τον τοµέα εφαρµογής. 
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Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆ε λαµβάνει υπόψη τις οντολογίες που µπορεί να περιγράφουν τα δεδοµένα, 

χρησιµοποιεί µόνο τα URIs για τις συγκρίσεις. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Σχέσεις ισοδυναµίας owl:sameAs σε αρχείο XML κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να 

περιλαµβάνει στην περιγραφή των δεδοµένων και τις λίστες ισοδυναµίας των URIs. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Έχει χρησιµοποιηθεί µόνο για τον τοµέα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, αλλά 

θεωρητικά µπορεί να εφαρµοστεί ανεξάρτητα από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Το πρωτότυπο παρουσιάζει µια περιγραφή του ReSIST Project, µε τους συµµετέχοντες, 

τις δηµοσιεύσεις και τις σχέσεις µε άλλα projects. Μια µη λειτουργική εφαρµογή έχει 

παρουσιαστεί, ως παράδειγµα, για την περιγραφή της Πορτογαλίας από διαφορετικές 

πηγές. 

 

4.3.6. LinQuer 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το εργαλείο LinQuer17 χρησιµοποιεί τη γλώσσα LinQL για να καθορίσει τις 

παραµέτρους της διασύνδεσης δεδοµένων που βρίσκονται σε σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων. Στη συνέχεια οι παράµετροι µετασχηµατίζονται σε ερωτήµατα SQL και 

διαχειρίζονται από το εκάστοτε DBMS (Hassanzadeh et al., 2009a; b).  
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 http://dblab.cs.toronto.edu/project/linquer/ 
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∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το εργαλείο διατίθεται ως API µε ένα web interface που επιτρέπει το µετασχηµατισµό 

των LinQL ερωτηµάτων σε ερωτήµατα SQL. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Απαιτείται από το χρήστη η εισαγωγή των LinQL ερωτηµάτων, καθώς και των 

δεδοµένων που θα διασυνδεθούν. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µέσω ερωτηµάτων SQL σε ODBC API. 

 

Μορφή εισόδου 

Οι προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες θα γίνει η διασύνδεση παρέχονται στη γλώσσα 

LinQL και µετασχηµατίζονται σε ερωτήµατα SQL, ενώ τα δεδοµένα βρίσκονται σε µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων που υποστηρίζει SQL. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Χρησιµοποιούνται τεχνικές σύγκρισης συµβολοσειρών, αλλά ανάλογα µε τον τοµέα 

εφαρµογής µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνικές σύγκρισης οριζόµενες από 

το χρήστη. Μεγάλη σηµασία δίνεται στα βάρη που ορίζει ο χρήστης για τους διαφόρους 

συντελεστές της σύγκρισης και που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό το τελικό 

αποτέλεσµα. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Προϋπάρχουσα γνώση από την ύπαρξη οντολογίας σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία συναρτήσεων που θα βοηθήσουν τη 

διαδικασία της διασύνδεσης. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Η βάση δεδοµένων που περιέχει τα δεδοµένα εισόδου εµπλουτίζεται µε τις εγγραφές 

που περιέχουν τους συνδέσµους. 
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Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία συνδέσµων σε δεδοµένα που αφορούν κλινικές 

δοκιµές, µε τα σύνολα δεδοµένων να προέρχονται από πραγµατικά δεδοµένα κλινικών 

δοκιµών, δεδοµένα ασθενών και τη Wikipedia. 

 

4.3.7. Interlinking Distributed Social Graphs 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η µέθοδος Interlinking Distributed Social Graphs χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση 

προφίλ χρηστών από διαφορετικές πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, 

MySpace και Twitter. Η λειτουργία της βασίζεται στη δηµιουργία γράφων µε βάση τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών, πάνω στους οποίους εφαρµόζονται τεχνικές σύγκρισης 

και αναπτύσσονται δείκτες οµοιότητας (Rowe, 2009). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

∆εν αναφέρεται αν και σε ποια µορφή διατίθεται το εργαλείο. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Η µέθοδος είναι αυτοµατοποιηµένη. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µε τη δηµιουργία υπο-γράφων RDF που προκύπτουν 

από SPARQL ερωτήµατα. 

 

Μορφή εισόδου 

Τα δεδοµένα εξάγονται από τις διάφορες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης σε µορφή 

XML και µετατρέπονται σε γράφους RDF. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Η µέθοδος στηρίζεται σε τεχνικές σύγκρισης γράφων, όπως η επικάλυψη 

κόµβων/ακµών, η χαρτογράφηση κόµβων µε βάση δείκτες οµοιότητας και η λογική 



 33

αντιστοίχιση µε γνώµονα χαρακτηριστικά που εµφανίζουν συγκεκριµένες ιδιότητες, 

όπως Inverse Functional Properties. Οι δείκτες οµοιότητας στη χαρτογράφηση κόµβων 

προκύπτουν από τεχνικές σύγκρισης συµβολοσειρών. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Η οντολογία FOAF, καθώς και η οντολογία του Geonames και το λεξιλόγιο 

Geolocations για τα γεωγραφικά δεδοµένα, καθορίζουν τη µορφή των υπο-γράφων που 

περιγράφουν τους χρήστες. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Σχέσεις owl:sameAs συνδέουν τα διαφορετικά αναγνωριστικά που αφορούν τον ίδιο 

χρήστη, παραπέµποντας για τη συλλογή των υπολοίπων στοιχείων στις πλατφόρµες 

κοινωνικής δικτύωσης και τους αντίστοιχους περιορισµούς ασφαλείας και 

εµπιστευτικότητας. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Αφορά τη διασύνδεση των προφίλ χρηστών κοινωνικών δικτύων. Θεωρητικά µπορεί να 

τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει διαφορετικές υπηρεσίες. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει χρησιµοποιηθεί για τη διασύνδεση προφίλ χρηστών από το Facebook, το MySpace 

και το Twitter µόνο πειραµατικά και σε µικρή κλίµακα. 

 

4.3.8. GuessWhat?! 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το GuessWhat?! αποτελεί ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες καλούνται να δοµήσουν 

οντολογίες σύµφωνα µε τους κανόνες του. Το παιχνίδι παρουσιάζει στους παίκτες 

αποσπασµατικές έννοιες από το περιβάλλων των Linked Open Data και αυτοί 

καλούνται να τις αντιστοιχίσουν σε συγκεκριµένες έννοιες που πρέπει να σκεφτούν. 

Στη συνέχεια κάθε παίκτης επαληθεύει την ορθότητα των επιλογών των αντιπάλων του 
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και το παιχνίδι συνεχίζεται µε τον επόµενο γύρο να προτείνει πιο σύνθετες έννοιες που 

πρέπει να προστεθούν στην οντολογία (Markotschi and Völker, 2010). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε Java. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται αυτόµατα, όµως οι χρήστες πρέπει κάθε φορά να 

εισάγουν την απάντηση καθώς και να αξιολογήσουν τις απαντήσεις των αντιπάλων 

τους. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µέσω ενός SPARQL endpoint. 

 

Μορφή εισόδου 

Τα δεδοµένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε µορφή RDF. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Για τη λειτουργία του παιχνιδιού χρησιµοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας φυσικής 

γλώσσας και τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας από γράφους (graph mining), ενώ οι 

τελικές αποφάσεις παίρνονται από τους ανθρώπινους χρήστες. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆ε λαµβάνει υπόψη πιθανές οντολογίες οι οποίες µπορεί να περιγράφουν τα δεδοµένα. 

Αντίθετα, παράγει µια οντολογία που περιγράφει την υπό εξέταση αρχική έννοια. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Οι οντολογίες που προκύπτουν περιγράφονται σε OWL µε τη βοήθεια XML. 
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Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Η εφαρµογή έχει χρησιµοποιηθεί µε σετ δεδοµένων από DBpedia, Freebase και 

OpenCyce, αλλά θεωρητικά µπορεί να χρησιµοποιήσει δεδοµένα που προέρχονται από 

οποιοδήποτε σετ δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει υλοποιηθεί µια πειραµατική δοκιµή της εφαρµογής σε µικρή µόνο κλίµακα. 

 

4.3.9. Poolparty 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το PoolParty18 είναι ένα εργαλείο διαχείρισης εννοιολογικών θησαυρών το οποίο 

µπορεί να δηµιουργήσει εξαρχής ή να εµπλουτίσει ήδη υπάρχοντες θησαυρούς µε 

έννοιες, είτε αναλύοντας κείµενα είτε συλλέγοντας πληροφορίες από πηγές 

διασυνδεδεµένων δεδοµένων. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το interface του, που 

παραπέµπει σε wiki προκειµένου να επιτρέπει τη εύκολη χρήση του από τους εκάστοτε 

ειδικούς σε διάφορους τοµείς οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις περί του Σηµασιολογικού 

Ιστού (Schandl and Blumauer, 2010). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το εργαλείο είναι διαθέσιµο ως RESTful web service, ενώ για την εσωτερική 

λειτουργία του χρησιµοποιεί Java. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Το εργαλείο συλλέγει δεδοµένα που θεωρεί σχετικά µε τις έννοιες που εξετάζονται και 

ο χρήστης λαµβάνει την τελική απόφαση προσθήκης, απόρριψης ή επεξεργασίας στο 

θησαυρό. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Λόγω της εµπορικής χρήσης του εργαλείου οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς. 

 

 

                                                 
18 http://open.poolparty.punkt.at/PoolParty/ 
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Μορφή εισόδου 

Η είσοδος µπορεί να προέρχεται από το χρήστη ή από σετ διασυνδεδεµένων δεδοµένων 

ως RDF. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Χρησιµοποιούνται πιθανόν τεχνικές σύγκρισης συµβολοσειρών, αφού οι ετικέτες 

(labels) των εννοιών που περιγράφονται χρησιµοποιούνται ως παράµετροι για τη 

συλλογή νέων δεδοµένων. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Οι εννοιολογικοί θησαυροί που δηµιουργούνται περιγράφονται από την οντολογία 

SKOS αλλά µπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε σετ δεδοµένων ανεξάρτητα από 

την οντολογία του τελευταίου. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Η έξοδος είναι προτάσεις owl:sameAs που συνδέουν µεταξύ τους τριάδες RDF, ενώ 

υπάρχει και έξοδος σε µορφή HTML για τη διευκόλυνση των χρηστών. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Το εργαλείο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη διαχείριση εννοιολογικών θησαυρών 

µε τη χρήση της οντολογίας SKOS. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει χρησιµοποιηθεί στα πλαίσιο του project LASSO και σε συνεργασία µε το KiWi 

framework. ∆εδοµένου ότι το PoolParty διατίθεται και για εµπορική χρήση 

ενδεχοµένως να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 



 37

4.3.10. GUMF 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το GUMF19 (Grapple User Modeling Framework) είναι µια αρχιτεκτονική διασύνδεσης 

προφίλ χρηστών εφαρµογών, προσανατολισµένη στην επίλυση προβληµάτων και 

ασυµφωνιών που προκύπτουν από τη συνένωση συνόλων δεδοµένων που προέρχονται 

από διαφορετικές πηγές. Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα GDR (Grapple Derivation Rule) 

µπορεί να δηµιουργήσει λογικές σχέσεις, εξάγοντας έτσι επιπλέον πληροφορία από την 

περιγραφή των προφίλ των χρηστών (Leonardi et al., 2010). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το GUMF αποτελεί µια αρχιτεκτονική που µπορεί να προσεγγιστεί µέσω RESTful ή 

SOAP API, ενώ υπάρχει και Java Client API για τη δηµιουργία GUMF Client 

εφαρµογών. Το µεγαλύτερο µέρος της αρχιτεκτονικής υλοποιείται σε Java. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Απαιτείται από το χρήστη η εισαγωγή των κανόνων GDR που θα καθορίσουν τις 

παραµέτρους και συνθήκες διασύνδεσης των δεδοµένων. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η αρχιτεκτονική υλοποιεί SPARQL και SeRQL ερωτήµατα για πρόσβαση στα 

δεδοµένα που έχει αποθηκευµένα, ενώ επικοινωνεί µε εξωτερικές πηγές δεδοµένων 

µέσω SPARQL endpoint. 

 

Μορφή εισόδου 

Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µορφή RDF σε ένα Sesame repository, ενώ οι κανόνες 

GDR εισάγονται σε RDF/XML. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Η σύγκριση επιτυγχάνεται µε τη χρήση των κανόνων GDR. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆ε λαµβάνει υπόψη πιθανές οντολογίες οι οποίες µπορεί να περιγράφουν τα δεδοµένα. 
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Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Οι σχέσεις που συνδέουν τα διαφορετικά σύνολα δεδοµένων περιγράφονται από 

προτάσεις RDF. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Θεωρητικά µπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε περίπτωση διασύνδεσης, αρκεί τα 

δεδοµένα να περιγράφονται σε RDF µορφή και να παραµετροποιηθεί µε τους 

κατάλληλους GDR κανόνες. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Έχει χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού project Grapple, σε δεδοµένα που 

αφορούν το e-learning. 

 

4.3.11. CaMiCatzee 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Το CaMiCatzee20 είναι ένα εργαλείο επίδειξης για τη διασύνδεση πολυµεσικών 

αρχείων, και ειδικότερα αρχείων εικόνων, µε συγκεκριµένες έννοιες. Χρησιµοποιεί το 

µηχανισµό σχολίων του Flickr για να συνδέσει εικόνες µε αρχεία FOAF, σχετικά URIs 

ή έννοιες µέσω του Sindice (Hausenblas and Halb, 2008). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το εργαλείο είναι διαθέσιµο ως web interface. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόµατα σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα 

δεδοµένα εισόδου. 
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Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση γίνεται µέσω αρχείων FOAF για τα δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης. 

 

Μορφή εισόδου 

Η είσοδος µπορεί να είναι ένα αρχείο FOAF, ένα URI ή απλά ένα όνοµα. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Χρησιµοποιείται η πλατφόρµα Sindice, που χρησιµοποιείται στο σηµασιολογικό ιστό 

για indexing. 

 

Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

Εκτός από τα δεδοµένα εισόδου που µπορεί να είναι αρχεία FOAF από τα οποία 

λαµβάνει στοιχεία για το πρόσωπο υπό αναζήτηση, δε σχετίζεται µε άλλο τρόπο µε 

κάποια οντολογία. 

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Οι εικόνες που έχουν συνδεθεί µε το πρόσωπο που περιγράφεται από το FOAF αρχείο. 

Επίσης, σύνδεσµοι rdfs:seeAlso σε XHTML+RDFa. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Έχει εφαρµοστεί σε εικόνες αλλά µπορεί να υποστηρίξει και άλλα πολυµεσικά 

δεδοµένα αν έχουν την κατάλληλη σήµανση. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Αν και στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται αποσπάσµατα χρήσης του, δεν υπάρχει 

κάποια εκτεταµένη περίπτωση χρήσης, γεγονός που σχετίζεται και µε το ρόλο του ως 

εργαλείου επίδειξης µόνο. Στη δοκιµή που έγινε για τη συγγραφή της παρούσας 

ανάλυσης δεν κατάφερε να δώσει αποτελέσµατα. 
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4.3.12. ExpLOD 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Η αρχιτεκτονική ExpLOD αποτελεί µια πρόταση για τη διερεύνηση της χρήσης των 

τριάδων RDF µέσα σε ένα γράφο. Χρησιµοποιώντας ένα ιεραρχικό σύστηµα ετικετών 

µπορεί να συγκρίνει τριάδες RDF σε πολλαπλά επίπεδα λεπτοµέρειας και να αποφανθεί 

για το ρόλο και τη χρήση τους (Khatchadourian and Consens, 2010). 

 

∆ιαθέσιµη µορφή του εργαλείου 

Το εργαλείο έχει υλοποιηθεί ως βιβλιοθήκη Java µε ένα Eclipse GUI που διαχειρίζεται 

τα RDF δεδοµένα µε τη βοήθεια του Jena framework. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από όλα 

τα εργαλεία που εξετάστηκαν, το συγκεκριµένο ήταν το µοναδικό για το οποίο δε 

βρέθηκε καµία δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό που να το αφορά εκτός της 

βιβλιογραφικής αναφοράς. 

 

Βαθµός αυτοµατισµού 

 Ηµιαυτόµατο, καθώς απαιτεί την εισαγωγή των δεδοµένων, τον καθορισµό του 

σχήµατος ετικετών που θα χρησιµοποιηθεί και τον ορισµό γειτονικών στοιχείων 

(κόµβων και ακµών του γράφου) που χρησιµοποιούνται στη σύγκριση. 

 

Πρόσβαση στα δεδοµένα 

Η πρόσβαση στα δεδοµένα, που βρίσκονται σε µορφή RDF, γίνεται µέσω του 

framework Jena. 

 

Μορφή εισόδου 

Απαιτείται η εισαγωγή των δεδοµένων, του σχήµατος ετικετών και των γειτονικών 

στοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του Jena framework και µε κώδικα που 

δηµιουργήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη χρήση και διαχειρίζεται RDF, καθώς 

και µέσω SPARQL. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνικές σύγκρισης 

Οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές αφορούν συγκρίσεις µεταξύ των ετικετών που 

αποδίδονται στα στοιχεία του γράφου, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζει η 

αρχιτεκτονική για τη διαχείριση του γράφου. 
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Συµπεριφορά σε σχέση µε τις διάφορες οντολογίες 

∆ε λαµβάνει υπόψη πιθανές οντολογίες οι οποίες µπορεί να περιγράφουν τα δεδοµένα.  

 

Συµπληρωµατικές λειτουργίες µετά την επεξεργασία 

∆ε διαθέτει κάποια συµπληρωµατική λειτουργία. 

 

Μορφή εξόδου 

Τα µοτίβα που περιγράφουν τη χρήση των RDF στοιχείων παρουσιάζονται ως αρχεία 

GraphML, ένα πρότυπο για την αποθήκευση γράφων ως XML. 

 

Τοµέας/πεδίο εφαρµογής 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων. 

 

Περιπτώσεις χρήσης 

Το πρωτότυπο έχει χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικά σετ δεδοµένων όπως το Jamendo, 

το Dailymed και το Diseasome. 
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Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση εργαλείων διασύνδεσης 

Όνοµα 
εργαλείου 

∆ιαθέσιµ

η µορφή 
Αυτοµατι

σµός 
Απαίτηση 
από τον 
χρήστη 

Πρόσβαση 
στα 
δεδοµένα 

Είσοδος Τεχνικές 
σύγκρισης 

Οντολογίες Συµπληρωµα

τικές 
λειτουργίες 

Έξοδος Τοµέας/πεδίο 
εφαρµογής 

Περιπτώσεις 
χρήσης 

KnoFuss πηγαίος 
κώδικας 
Java 

γενικά ηµι-
αυτόµατο, 
αυτόµατο 
κατά 
περίσταση 

δεδοµένα 
εισόδου, 
οντολογία 
συγχώνευσ

ης 

ερωτήµατα 
SPARQL, 
τοπικό 
αντίγραφο 

RDF, 
OWL 

σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών, adaptive 
learning 
αλγόριθµοι 
ταξινόµησης 

πολλαπλές, 
δυνατότητα 
αντιστοίχιση

ς 

επίλυση 
ασυµφωνιών 

συγχωνευµέ

να σύνολα 
δεδοµένων 

οποιοσδήποτε επιστηµονική 
βιβλιογραφία 
(AKT Eprints, 
Rexa, SWETO 
DBLP), 
σύγκριση 
πλατφόρµας TAP 
µε SWETO, 
άλλες συγκρίσεις 
µε δεδοµένα από 
Linked Data 
repositories 

RDF-AI εκτελέσι

µο 
αρχείο 
Java 

ηµιαυτόµα

το 
δεδοµένα 
εισόδου, 
παράµετρο

ι 
επεξεργασί

ας 

Jena 
framework
, τοπικό 
αντίγραφο 

RDF, 
XML 

σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών, 
αλγόριθµοι 
συσχέτισης 
λέξεων 

πολλαπλές µη διαθέσιµο συγχωνευµέ

να σύνολα 
δεδοµένων, 
σύνολο 
συνδέσµων 
owl:sameAs 

οποιοσδήποτε επιστηµονική 
βιβλιογραφία 
(AKT Eprints, 
Rexa), έργα του 
Bach 

SILK εκτελέσι

µο 
αρχείο 
Scala, 
web 
interface, 
Servlet 

ηµιαυτόµα

το 
προσδιορι

σµός 
πηγών 
δεδοµένων

, τεχνικών 
σύγκρισης 
και 
συνθήκες 
ελέγχου 

SPARQL, 
τοπικό 
αντίγραφο 

προδιαγρ

αφές 
επεξεργα

σίας 
Silk-LSL 
(σε 
XML) 

σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών, διάφορες 
µετρικές, 
συναρτήσεις 
συνάθροισης

, 
προεπεξεργα

σία, 
οµαδοποίησ

η 

δεν 
λαµβάνονται 
υπόψη 

µη διαθέσιµο προτάσεις 
owl:sameAs 

οποιοσδήποτε κινηµατογραφικέ

ς ταινίες 
(Dbpedia, 
LinkedMDB), 
γεωγραφικά 
δεδοµένα 
(Dbpedia, 
GeoNames), 
φαρµακευτικές 
ουσίες (Dbpedia, 
DrugBank) 
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Όνοµα 
εργαλείου 

∆ιαθέσιµη 
µορφή 

Αυτοµατι

σµός 
Απαίτηση 
από τον 
χρήστη 

Πρόσβαση 
στα 
δεδοµένα 

Είσοδ

ος 
Τεχνικές 
σύγκρισης 

Οντολογίες Συµπληρωµατ

ικές 
λειτουργίες 

Έξοδος Τοµέας/πεδίο 
εφαρµογής 

Περιπτώσει

ς χρήσης 

GNAT εκτελέσιµο 
αρχείο 
Python 

αυτόµατο δεδοµένα 
εισόδου 

τοπικό 
αντίγραφο 

CSV αλγόριθµος 
αθροιστικής 
οµοιότητας 

θεωρητικά 
πολλαπλές 

µη διαθέσιµο προτάσεις 
owl:sameAs, 
mo:available
_as 

Music 
Ontology 

µουσικά 
δεδοµένα: 
Jamendo, 
Musicbrainz, 
ιδιωτικές 
µουσικές 
συλλογές 

RKB CRS εφαρµογή 
Java 

ηµιαυτόµα

το 
πρόγραµµα 
σε Java, 
περιγραφή 
δεδοµένων 

API Java σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών, χρήση 
τεχνικών 
κατά 
περίσταση 

δεν 
λαµβάνονται 
υπόψη 

µη διαθέσιµο προτάσεις 
owl:sameAs 

οποιοσδήποτε περιγραφή 
του ReSIST 
Project 

ODD 
LinQuer 

web 
interface 

ηµιαυτόµα

το 
προσδιορισµ

ός πηγών 
δεδοµένων 
και τεχνικών 
σύγκρισης 
σε LinQL 

ODBC LinQL σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών, χρήση 
τεχνικών 
κατά 
περίσταση 

πολλαπλές µη διαθέσιµο εγγραφές στη 
βάση 
δεδοµένων 

οποιοσδήποτε δεδοµένα 
κλινικών 
δοκιµών 

Interlinki
ng 
Distribute
d Social 
Graphs 

µη 
διαθέσιµο 

αυτόµατο δεδοµένα 
εισόδου 

SPARQL, 
τοπικός 
υπο-
γράφος 
RDF 

XML τεχνικές 
σύγκρισης 
γράφων, 
σύγκριση 
συµβολοσειρ

ών 

πολλαπλές µη διαθέσιµο προτάσεις 
owl:sameAs 

Facebook, 
MySpace, 
Twitter, πιθανά 
άλλες 

προφίλ 
χρηστών από 
Facebook, 
MySpace και 
Twitter σε 
µικρή 
κλίµακα 

Guess 
What? 

εφαρµογή 
σε Java 
(µη 
διαθέσιµο) 

ηµιαυτόµα

το 
αντιστοίχιση 
εννοιών, 
αξιολόγηση 
απαντήσεων 
αντιπάλων 

SPARQL 
endpoint 

RDF επεξεργασία 
φυσικής 
γλώσσας, 
τεχνικές 
graph mining 

δεν 
λαµβάνονται 
υπόψη 

µη διαθέσιµο περιγραφή σε 
OWL 

Dbpedia, 
Freebase, 
OpenCyce, 
θεωρητικά 
οποιοσδήποτε 

εξέταση 
εννοιών από 
Dbpedia, 
Freebase και 
OpenCyce 
σε µικρή 
κλίµακα 
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Όνοµα 
εργαλείου 

∆ιαθέσιµη 
µορφή 

Αυτοµατισµός Απαίτηση 
από τον 
χρήστη 

Πρόσβαση 
στα 
δεδοµένα 

Είσοδος Τεχνικές 
σύγκρισης 

Οντολογίες Συµπληρωµα

τικές 
λειτουργίες 

Έξοδος Τοµέας/πεδίο 
εφαρµογής 

Περιπτώσεις 
χρήσης 

Pool 
Party 

RESTful 
web 
service 

ηµιαυτόµατο δηµιουργία 
αρχικού 
µοντέλου, 
αξιολόγηση 
προτάσεων 

άγνωστο RDF, 
δεδοµέν

α από το 
χρήστη 

(πιθανόν) 
τεχνικές 
σύγκρισης 
συµβολοσε

ιρών 

πολλαπλές µη διαθέσιµο προτάσεις 
owl:sameAs, 
html 

εννοιολογικοί 
θησαυροί σε 
οντολογία 
SKOS 

project 
LASSO, σε 
συνεργασία 
µε το KiWi 
framework 

GUMF RESTful/S
OAP API, 
Java Client 
API 

ηµιαυτόµατο εισαγωγή 
κανόνων 
GDR 

SPARQL 
endpoint 

RDF, 
GDR 
από το 
χρήστη 

κανόνες 
GDR 

δεν 
λαµβάνοντ

αι υπόψη 

µη διαθέσιµο προτάσεις σε 
RDF 

οποιοσδήποτε project 
Grapple: σε 
δεδοµένα 
σχετικά µε e-
learning 

CaMiCat
zee 

web 
interface 

αυτόµατο αρχείο 
FOAF, URI 
ή όνοµα 

FOAF 
µέσω 
Sindice, 
Flickr 

αρχείο 
FOAF, 
URI ή 
όνοµα 

Sindice 
indexer 

δεν 
λαµβάνοντ

αι υπόψη 

µη διαθέσιµο σύνδεσµοι 
rdfs:seeAlso 

πολυµεσικά 
δεδοµένα 

µη διαθέσιµο 

ExpLOD υλοποίηση 
σε Java 
(µη 
διαθέσιµο) 

ηµιαυτόµατο δεδοµένα 
εισόδου, 
σχήµα 
ετικετών, 
ορισµός 
γειτονικών 
στοιχείων 

Jena 
framework 

RDF, 
κώδικας 
(πιθανό) 

τεχνικές 
σύγκρισης 
γράφων 
και χρήση 
ετικετών 

δεν 
λαµβάνοντ

αι υπόψη 

µη διαθέσιµο µοτίβα 
χρήσης RDF 
σε GraphML 

οποιοσδήποτε Jamendo, 
Dailymed, 
Diseasome 
κ.α. 
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4.4. Ανάλυση του Silk 

 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση και τη σύγκριση υπάρχει µια σειρά χαρακτηριστικών 

που καθιστούν το Silk το καταλληλότερο εργαλείο, µε µεγάλο προβάδισµα έναντι όλων 

των άλλων. Καταρχήν, είναι από τα ελάχιστα εργαλεία στα οποία έχει αναπτυχθεί µια 

λειτουργική πλατφόρµα και έχει χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικά σύνολα δεδοµένων, 

ξεπερνώντας το στάδιο του πειραµατικού πρωτοτύπου. Επίσης, είναι µια εφαρµογή που 

συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται, µε διαρκή υποστήριξη από την οµάδα 

ανάπτυξης και µια αξιόλογη κοινότητα χρηστών που το χρησιµοποιεί. Τέλος, παρέχει 

µεγάλη ευελιξία ως προς τα δεδοµένα που δέχεται και διαχειρίζεται, από τα οποία δεν 

απαιτείται να περιγράφονται σε συγκεκριµένη οντολογία, ενώ επίσης µπορεί άνετα να 

χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο εύρος προβληµάτων χωρίς απαιτήσεις υψηλής τεχνικής 

γνώσης. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ µια πλήρης 

τεχνική ανάλυση καθώς και οδηγίες χρήστης προσφέρονται εκτενώς από την οµάδα 

ανάπτυξης. 

 

To Silk αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει τους χρήστες να ανακαλύψουν και να 

δηµιουργήσουν RDF συνδέσµους ανάµεσα σε σύνολα δεδοµένων που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές. Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα Silk – Link Specification Language 

(SILK-LSL), οι χρήστες µπορούν να προσδιορίσουν το είδος των RDF συνδέσµων για 

τους οποίους θέλουν να ψάξουν ανάµεσα στα σύνολα των δεδοµένων καθώς επίσης και 

τις συνθήκες που τα δεδοµένα θα πρέπει να ικανοποιούν προκειµένου να διασυνδεθούν. 

Αυτές οι συνθήκες µπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές µετρικές οµοιότητας και να 

λαµβάνουν υπόψη τη µορφή του γράφου γύρω από τα δεδοµένα. Για την πρόσβαση 

στις πηγές των δεδοµένων το Silk χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SPARQL και έτσι 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για τοπικά όσο και για αποµακρυσµένα σύνολα 

δεδοµένων. 

 

4.4.1. Η µορφή και λειτουργία του Silk 

 

Το SILK υλοποιείται σε τρεις διαφορετικές µορφές ανάλογα µε την περίπτωση χρήσης 

στην οποία απευθύνεται: 
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• Silk Single Machine: χρησιµοποιείται όταν απαιτείται να γίνει διασύνδεση από 

ένα µόνο υπολογιστή. Τα σύνολα δεδοµένων µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο ή 

σε διαφορετικούς υπολογιστές, η πρόσβαση στους οποίους επιτυγχάνεται µέσω 

του πρωτοκόλλου SPARQL. Υποστηρίζονται δυνατότητες multithreading και 

caching για την επιτάχυνση της διαδικασίας διασύνδεσης, ενώ πρόσφατα 

υλοποιήθηκε ο Multiblock αλγόριθµος οµαδοποίησης για την περαιτέρω 

βελτίωση των επιδόσεων. 

• Silk MapReduce: χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία συνδέσµων RDF από ένα 

δίκτυο πολλών υπολογιστών. Επιτρέπει στο Silk να διαχειριστεί πολύ µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων κατανέµοντας τη διαδικασία δηµιουργίας συνδέσµων σε 

πολλούς υπολογιστές. 

• Silk Server: µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση ταυτότητας ως τµήµα 

µιας εφαρµογής που χρησιµοποιεί ∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα από το Ιστό. 

Χρησιµοποιεί ένα HTTP API για σύγκριση οντοτήτων από ένα stream RDF 

δεδοµένων, ενώ ελέγχει και κρατάει την περιγραφή από τις ήδη γνωστές 

οντότητες. Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε έναν crawler για 

τη δηµιουργία µιας βάσης χωρίς διπλοεγγραφές από τον Ιστό. 

 

Πρόσφατα, η οµάδα ανάπτυξης του Silk έκανε διαθέσιµο το Silk Workbench, µια web 

εφαρµογή που καθοδηγεί το χρήστη κατά τη διαδικασία διασύνδεσης ανάµεσα σε 

διαφορετικές πηγές. 

 

Όλες οι µορφές του Silk βασίζουν τη λειτουργία τους στη Silk Link Discovery Engine, 

που προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• Ευέλικτη γλώσσα για τον ορισµό των κανόνων διασύνδεσης 

• Υποστήριξη δηµιουργίας συνδέσµων RDF (owl:sameAs ή άλλων) 

• Εφαρµογή σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα (παρέχοντας πρόσβαση σε τοπικά ή 

αποµακρυσµένα SPARQL endpoints) 

• ∆υνατότητα χρήσης όπου εµπλέκονται δεδοµένα από διαφορετικές οντολογίες ή 

αυτές δεν υπακούουν σε αυστηρά RDFS ή OWL πρότυπα 
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• Επεκτασιµότητα και υψηλές επιδόσεις µέσω αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

δεδοµένων 

 

4.4.2. Η γλώσσα Silk-LSL 

 

Η Silk-LSL (Link Specification Language) περιγράφεται σε XML και η τυπική δοµή 

ενός έγκυρου εγγράφου έχει την ακόλουθη δοµή: 

 

• Ορισµοί προθεµάτων 

• Ορισµοί πηγών δεδοµένων 

• Ορισµοί κανόνων διασύνδεσης 

• Ορισµοί εξόδου 

 

Ορισµοί προθεµάτων 

Οι ορισµοί προθεµάτων εισάγονται στην αρχή κάθε εγγράφου και χρησιµοποιούνται για 

την αντιστοίχιση ενός προθέµατος µε ένα namespace. 

 

Ορισµοί πηγών δεδοµένων 

Οι ορισµοί πηγών δεδοµένων επιτρέπουν τον καθορισµό των παραµέτρων πρόσβασης 

στα τοπικά αρχεία ή αποµακρυσµένα SPARQL endpoints. Στις πηγές αποδίδεται ένα 

αναγνωριστικό µε το οποίο µπορούν να καλούνται κατά τον καθορισµό των συνθηκών 

διασύνδεσης. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των συγκρίσεων που 

απαιτούνται, ο χρήστης µπορεί να ορίσει σε αυτή τη φάση να γίνει χρήση του 

Multiblock αλγόριθµου οµαδοποίησης των δεδοµένων. 

 

Ορισµοί κανόνων διασύνδεσης 

Οι παράµετροι του Silk µπορεί να καθορίζουν ότι περισσότεροι από ένα είδος 

συνδέσµων θα δηµιουργηθεί. Για αυτό οι ορισµοί των κανόνων διασύνδεσης 

ακολουθούν πάντα µια συγκεκριµένη δοµή. 

 

Αρχικά, καθορίζεται ο τύπος συνδέσµου που απαιτείται και τις περισσότερες φορές 

είναι της µορφής owl:sameAs. 
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Στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα σύνολα δεδοµένων οι οντότητες των οποίων θα 

συγκριθούν µεταξύ τους. Οι οντότητες επιλέγονται εφαρµόζοντας έναν περιορισµό στα 

σύνολα δεδοµένων. Στην απλούστερη µορφή του αυτός ο περιορισµός µπορεί να 

υπαγορεύει ότι από το σύνολο δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν µόνο οι οντότητες που 

είναι ενός συγκεκριµένου τύπου, ενώ σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν πιο πολύπλοκα ερωτήµατα SPARQL.  

 

Ακολούθως, οι κανόνες διασύνδεσης ορίζουν ότι ένα σύνδεσµος καθορισµένου τύπου 

θα δηµιουργηθεί αν ικανοποιείται µια συγκεκριµένη συνθήκη. Αυτή η συνθήκη µπορεί 

να περιλαµβάνει διαφορετικές µετρικές οµοιότητας, συναρτήσεις µετασχηµατισµών και 

συνάθροισης, κατώφλια αποδοχής και βάρη. Ενδεικτικές συναρτήσεις 

µετασχηµατισµών είναι η µετατροπή σε κεφαλαία/µικρά, η αποκοπή µέρους ή 

συγκεκριµένων χαρακτήρων από µια συµβολοσειρά, η απαλοιφή κενών διαστηµάτων ή 

αριθµών, η συνένωση συµβολοσειρών κ.α. Οι συναρτήσεις συνάθροισης 

περιλαµβάνουν την ευκλείδεια απόσταση, το γεωµετρικό µέσο και τα απλούστερα min, 

max και average, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορους συνδιασµούς µεταξύ 

τους. Ενδεικτικές µετρικές σύγκρισης είναι, για συµβολοσειρές οι αποστάσεις 

Levensthein, Jaro, Jaro-Winkler και Jaccard, ενώ για συγκεκριµένες µορφές δεδοµένων 

όπως οι ηµεροµηνίες χρησιµοποιούνται αντίστοιχα ανάλογες µετρικές σύγκρισης. Σε 

κάθε σύγκριση µπορούν να οριστούν βάρη και κατώφλια που µεταβάλλουν τη 

συνεισφορά κάθε σύγκρισης στο τελικό αποτέλεσµα. 

 

Ορισµοί εξόδου 

Το φίλτρο συνδέσµων επιτρέπει το φιλτράρισµα των συνδέσµων που έχουν 

δηµιουργηθεί και καθορίζει τον επιτρεπτό αριθµό συνδέσµων που ξεκινούν από κάθε 

στοιχείο. Μόνο οι καθορισµένοι σύνδεσµοι µε την υψηλότερη βαθµολογία επιστρέφουν 

ως έξοδος µετά το φιλτράρισµα. 

 

4.5. Περίληψη 

 

Για τη σύγκριση των διαφορετικών τεχνικών διασύνδεσης αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης, που εξετάζει την ύπαρξη και τη µορφή µιας πληθώρας κοινών 

χαρακτηριστικών κατανεµηµένων σε κατηγορίες. Αµέσως µετά, το πλαίσιο 
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εφαρµόστηκε σε καθένα από τα 12 διαθέσιµα εργαλεία διασύνδεσης και τα 

αποτελέσµατα της µελέτης καταγράφηκαν αναλυτικά. 

 

Ως καταλληλότερο εργαλείο για χρήση στην περίπτωσή µας επιλέχθηκε το Silk, για 

λόγους που έχουν να κάνουν µε την υποστήριξη από την οµάδα ανάπτυξης, την ευρεία 

εφαρµογή του, την ευελιξία και ανοχή του ως προς τη µορφή των δεδοµένων και τις 

απαιτήσεις διασύνδεσης και την ευκολία χρήσης του. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες της 

λειτουργίας του µελετήθηκαν σε βάθος και επιβεβαίωσαν την ορθότητα της επιλογής 

µας. 
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5. Ανάλυση δεδοµένων και ερµηνεία ευρηµάτων 

5.1. Εισαγωγή 

 

Έχοντας ολοκληρώσει µια εις βάθος έρευνα της προηγούµενης ερευνητικής εργασίας 

που έχει πραγµατοποιηθεί πάνω στο πεδίο της διασύνδεσης δεδοµένων στο 

Σηµασιολογικό Ιστό, µε ενδελεχή ανάλυση των διαθέσιµων τεχνικών και σίγουροι για 

την επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου, το επόµενο βήµα ήταν η πειραµατική 

εφαρµογή για την εξαγωγή πραγµατικών αποτελεσµάτων. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η περίπτωση χρήσης που εξετάστηκε, 

δίνοντας επεξηγήσεις και σχόλια για τις ιδιαιτερότητες που προέκυψαν. 

Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν και τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών, και αναλύονται τα προβλήµατα που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της διασύνδεσης σε πραγµατικά σύνολα δεδοµένων όπως αυτό της DBpedia. 

Για την επίλυση των προβληµάτων προτείνεται και υλοποιείται ένας αναδροµικός 

αλγόριθµος συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιεί µια εξυπνότερη προσέγγιση και 

περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησής του, καθώς και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από την εφαρµογή του. Τελικά, διαµορφώνεται µια πλήρης µέθοδος που 

συµπεριλαµβάνει τα κύρια σηµεία της εργασίας µας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

τη εξαγωγή σηµασιολογικού περιεχοµένου από τα δεδοµένα των κοινωνικών δικτύων, 

και πιο συγκεκριµένα για τη δηµιουργία µοντέλων σε επίπεδο κλάσεων και 

στιγµιότυπων. 

 

5.2. Ανάλυση του δείγµατος των δεδοµένων 

 

Η ανάλυση του συνόλου των tweets µέσω των αλγορίθµων NER, για την οποία έγινε 

λόγος στην ενότητα 3.2.2, απέφερε ένα µεγάλο σύνολο αναγνωρισµένων οντοτήτων. 

Από αυτές, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε 30, στις οποίες αποδόθηκαν URIs 

σύµφωνα µε το σχήµα http://islab.uom.gr/semweb/ Entity_Name, όπου 

Entity_Name το string που περιγράφει την καθεµιά χωρίς κενά διαστήµατα. Στον 

Πίνακα 2, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι οντότητες, µαζί µε ένα χαρακτηρισµό που 

αποδίδεται από την πρώτη περιγραφή της Wikipedia για την καθεµιά. 
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Πίνακας 2: Tweet Entities 

Κατηγορία Entity Χαρακτηρισµός URI 

Πρόσωπα 

Barack Obama Πρόεδρος των Ηνωµένων 
Πολιτειών 

http://islab.uom.gr/semweb/Barack_Obam
a 

David_Camer
on 

Βρετανός Πρωθυπουργός http://islab.uom.gr/semweb/David_Camer
on 

Deborah 
Doane 

Ανύπαρκτο άρθρο http://islab.uom.gr/semweb/Deborah 
Doane 

Eddie Izzard Άγγλος ηθοποιός και 
κωµικός 

http://islab.uom.gr/semweb/Eddie_Izzard 

Gordon 
Brown 

Βρετανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Gordon_Brow
n 

Jim Murphy Βρετανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Jim_Murphy 
Kerry 
McCarthy 

Βρετανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Kerry_McCart
hy 

Lloyd George Παλιός Βρετανός 
πολιτικός 

http://islab.uom.gr/semweb/Lloyd_George 

Michael Caine Βρετανός ηθοποιός http://islab.uom.gr/semweb/Michael_Cain
e 

Nadine 
Dorries 

Βρετανή πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Nadine_Dorri
es 

Nick_Clegg Βρετανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Nick_Clegg 
Peter Brent Ανύπαρκτο άρθρο http://islab.uom.gr/semweb/Peter_Brent 
Peter 
Mandelson 

Βρετανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Peter_Mandel
son 

Peter Welch Αµερικανός πολιτικός http://islab.uom.gr/semweb/Peter_Welch 
Boris Johnson Βρετανός δηµοσιογράφος 

και πολιτικός, δήµαρχος 
του Λονδίνου 

http://islab.uom.gr/semweb/Boris_Johnson 

Τοποθεσίες 

Battersea Περιοχή του Λονδίνου http://islab.uom.gr/semweb/Battersea 
England Χώρα http://islab.uom.gr/semweb/England 
Hammersmith Περιοχή του Λονδίνου http://islab.uom.gr/semweb/Hammersmith 
Hampstead Περιοχή του Λονδίνου http://islab.uom.gr/semweb/Hampstead 
Kilburn Ονοµασία διάφορων 

περιοχών στην Αγγλία και 
αλλού 

http://islab.uom.gr/semweb/Kilburn 

Sutton Ονοµασία διάφορων 
περιοχών στην Αγγλία και 
αλλού 

http://islab.uom.gr/semweb/Sutton 

Tottenham Περιοχή του Λονδίνου http://islab.uom.gr/semweb/Tottenham 

Πολιτικά 
κόµµατα 

Conservatives Βρετανικό πολιτικό κόµµα http://islab.uom.gr/semweb/Conservatives 
Labours Βρετανικό πολιτικό κόµµα http://islab.uom.gr/semweb/Labours 
Liberal 
Democrats 

Βρετανικό πολιτικό κόµµα http://islab.uom.gr/semweb/Liberal_Demo
crats 

Tories Άλλη ονοµασία για τους 
Conservatives 

http://islab.uom.gr/semweb/Tories 

Άλλες 
έννοιες 

BBC Βρετανικό Εθνικό 
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 

http://islab.uom.gr/semweb/BBC 

Guardian Εφηµερίδα µεγάλης 
κυκλοφορίας 

http://islab.uom.gr/semweb/Guardian 

Times Εφηµερίδα µεγάλης 
κυκλοφορίας 

http://islab.uom.gr/semweb/Times 

Twitter Πλατφόρµα κοινωνικής 
δικτύωσης 

http://islab.uom.gr/semweb/Twitter 
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Όπως φάνηκε από την εφαρµογή των NER αλγορίθµων, οι πιο συχνά αναγνωρίσιµες 

οντότητες είναι πρόσωπα, που αναγνωρίζονται από το ονοµατεπώνυµό τους, 

τοπωνύµια, και επωνυµίες άλλων φορέων ή οργανισµών. Λόγω αυτού επιλέξαµε τα 

ονόµατα προσώπων να αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό των δεδοµένων µας, 

προκειµένου να είναι το δείγµα πιο αντιπροσωπευτικό. 

 

Μέσα στο σύνολο των προσώπων που εµφανίζονται υπάρχουν κάποιες µη 

αναµενόµενες παρουσίες. Αρχικά, αξίζει να παρατηρήσουµε την έλλειψη άρθρων της 

Wikipedia για 2 πρόσωπα. Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογηµένο, καθώς συχνά 

υπάρχουν νεοεµφανιζόµενοι σε κάθε εκλογική αναµέτρηση και επειδή είναι ανέφικτο η 

Wikipedia να περιλαµβάνει άρθρα για το σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού. Στη 

συνέχεια, αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του νυν Προέδρου των Η.Π.Α. Barack 

Obama, γεγονός που δικαιολογείται ως αποτέλεσµα σύγχυσης κατά τη διαδικασία 

διαλογής των tweets, καθώς λόγω της κοινής γλώσσας και πιθανής αναφοράς σε 

εκλογική διαδικασία ένα από τα επιλεγµένα hashtags µπορεί να χρησιµοποιήθηκε για 

να περιγράψει το συγκεκριµένο tweet. Ακόµα, µπορεί κανείς να παρατηρήσει την 

παρουσία ανθρώπων εκτός του πολιτικού χώρου, καθώς η πολιτική τοποθέτηση 

δηµοσίων προσώπων ή η πολιτική σάτιρα που ασκείται γίνεται συχνά αντικείµενο 

συζητήσεων στην κοινή γνώµη. 

 

Για την περίπτωση των τοπωνυµίων αξίζει να κάνουµε ειδική αναφορά καθώς 

αποτελούν έναν πολύ ιδιαίτερο τύπο δεδοµένων. Όπως γνωρίζουµε, είναι σύνηθες το 

φαινόµενο περισσότερες από µια τοποθεσίες συχνά να ονοµάζονται µε τον ίδιο τρόπο. 

Για αυτό το λόγο όταν επιδιώκουµε τη διασύνδεση δεδοµένων γεωγραφικού χαρακτήρα 

συνήθως καταφεύγουµε σε στοιχεία που προσδιορίζουν µονοσήµαντα την εκάστοτε 

τοποθεσία, όπως οι γεωγραφικές συντεταγµένες (γεωγραφικό µήκος και πλάτος). Αν 

και γνωρίζουµε ότι στην περίπτωση του Twitter υπάρχει δυνατότητα να συλλέγονται οι 

γεωγραφικές συντεταγµένες του χρήστη που αποστέλλει ένα tweet ως metadata, κανείς 

δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η αναφορά ενός τοπωνυµίου µέσα σε ένα tweet πρέπει να 

συνδεθεί µε την τοποθεσία του αποστολέα (π.χ. ένας αποστολέας στο Λονδίνο µπορεί 

να µιλάει για τους υποψήφιους στο Manchester). Συνεπώς, προτιµήθηκε η µη 

χρησιµοποίηση αυτών των metadata. 

 

Φυσικά, οι αναφορές των ονοµάτων των πολιτικών σχηµατισµών είναι απόλυτα 

σχετικές µε το κεντρικό θέµα των δεδοµένων µας, ενώ η συµµετοχή των µέσων µαζικής 
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ενηµέρωσης δικαιολογείται από το ρόλο τους ως φορείς επικοινωνίας, οπότε τα 

υπόλοιπα δεδοµένα κρίνονται ως απόλυτα αναµενόµενα. 

 

5.3. ∆ιασύνδεση µε τη DBpedia 

 

Μετά την επιλογή των δεδοµένων, ακολούθησε o µετασχηµατισµός τους σε µορφή 

RDF/XML για χρήση από το εργαλείο διασύνδεσης (ενδεικτικό τµήµα του τελικού 

αρχείου παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α, αρχείο tweetsRdf.xml). Αν και λόγω του 

µικρού µεγέθους του δείγµατος αυτή η διαδικασία εκτελέστηκε χειροκίνητα από εµάς, 

η αυτοµατοποίησή της στην περίπτωση που απαιτούνταν η επεξεργασία µεγάλου 

δείγµατος είναι πολύ απλή για τα περισσότερα εργαλεία δηµιουργίας RDF. 

 

Προκειµένου να είµαστε σίγουροι για τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µας, προτού 

ξεκινήσουν οι δοκιµές διασύνδεσης αποφασίστηκε όλες να πραγµατοποιηθούν 2 φορές 

και να επιλεγεί η καλύτερη. Για τις δοκιµές χρησιµοποιήθηκε ένας υπολογιστής µε 

επεξεργαστή i3-350M και 4 GB RAM. 

 

5.3.1. Συγκριτικές δοκιµές και προβλήµατα 

 

Η πρώτη δοκιµή διασύνδεσης µε τη DBpedia έγινε µε µόνο 6 οντότητες, προκειµένου 

να διαπιστώσουµε την ορθότητα και τη συµπεριφορά του Silk κατά τη λειτουργία του. 

Επιλέχθηκαν οι οντότητες David_Cameron , Gordon Brown , Nick_Clegg , 

Conservatives , Labours  και Liberal Democrats  που περιγράφουν τους 

κύριους πολιτικούς σχηµατισµούς και τους αρχηγούς τους, υποψήφιους 

πρωθυπουργούς, ως οι πιο ενδεικτικές του θέµατος και αυτές που θεωρούνταν ότι λόγω 

συνάφειας µε το θέµα θα είχαν τις περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης και τη 

µεγαλύτερη βαρύτητα για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

 

Για τις παραµέτρους της διασύνδεσης στο Silk διαµορφώθηκε µια πολύ απλή µέθοδος 

σύγκρισης αλφαριθµητικών µε την απόσταση Levenshtein µεταξύ των τιµών στις 

τριάδες RDF µε property rdfs:label . Το αρχείο finalCase.xml που υπάρχει στο 

παράρτηµα Α αποτελεί το αρχείο παραµέτρων του Silk που χρησιµοποιήθηκε για την 

τελική δοκιµή, όµως και όλες οι προηγούµενες δοκιµές χρησιµοποίησαν ακριβώς τις 
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ίδιες παραµέτρους. Η απόσταση Levenshtein αποτελεί µια από τις βασικότερες 

συναρτήσεις σύγκρισης της οµοιότητας αλφαριθµητικών και προτείνεται από την 

οµάδα ανάπτυξης του Silk, λόγω της απλότητάς της, σε περιπτώσεις που απαιτούνται 

σύντοµοι χρόνοι επεξεργασίας. 

 

Ο µεγαλύτερος προβληµατισµός σε αυτό το σηµείο αφορούσε την επιλογή του 

υποσυνόλου της DBpedia στο οποίο έπρεπε να στραφεί η προσοχή µας και που θα 

αποτελούσε το στόχο διασύνδεσης. Αφού οι οντότητες που είχαµε στη διάθεσή µας 

αποτελούσαν πρόσωπα και φορείς, δηλαδή υποκείµενα που δρουν, θεωρήθηκε ότι οι 

δοκιµές έπρεπε να ξεκινήσουν µε στιγµιότυπα της κλάσης owl:Thing  που περιγράφει 

όλα τα αντικείµενα που έχουν φυσική υπόσταση ή ικανότητα δράσης στον πραγµατικό 

κόσµο και αποτελεί υπερκλάση των κλάσεων dbpedia-owl:Person  και 

dbpedia-owl:Organisation . Το αποτέλεσµα της προσπάθειας κατέδειξε ένα 

πολύ σηµαντικό πρόβληµα της διασύνδεσης που αφορούσε το χρόνο που απαιτούνταν 

για την ανάκτηση των δεδοµένων του συνόλου στόχου. Η απαίτηση για ένα τόσο 

µεγάλο υποσύνολο του γράφου των δεδοµένων της Dbpedia, όπως το rdf:type 

owl:Thing  δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από τον Virtuoso Server21 της DBpedia, που 

είναι ρυθµισµένος να απορρίπτει εντελώς ή να περιορίζει το πλήθος των απαντήσεων 

σε περιπτώσεις τέτοιων SPARQL ερωτηµάτων προκειµένου να διασφαλίζει την 

αδιάλειπτη και οµαλή λειτουργία του SPAQL endpoint από περιπτώσεις έντονης 

συµφόρησης δεδοµένων. Έτσι, η σύγκριση διήρκησε 31.504 δευτερόλεπτα (πάνω από 

8,75 ώρες) µε τα 31.497 να απαιτούνται για τη µεταφόρτωση των δεδοµένων. Τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται 

και στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα άµεσων διασυνδέσεων 

Target Dataset 
(DBpedia) 

Unique Triples 
Loading 

Time (sec) 
Processing 
Time (sec) 

Completion 
Time (sec) 

Things 1.831.219 31.497 7 31.504 
Persons 416.079 6.442 2 6.444 
Organisations 169.338 1.418 1 1.419 
Politicians 3.914 22 <1 sec 22 
Political Parties 2.756 22 <1 sec 22 
Persons (τοπικά) 4.504.183 3 ∆ιεκόπη - 

                                                 
21

 http://virtuoso.openlinksw.com/ 
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Παρατηρήσαµε ότι το πρόβληµα του χρόνου ανάκτησης των δεδοµένων είχε διαφύγει 

της προσοχής της επιστηµονικής κοινότητας, η οποία είχε επικεντρωθεί στη βελτίωση 

των χρόνων διασύνδεσης και της ποιότητας των συνδέσµων. Σε ορισµένες εφαρµογές 

όµως, και ειδικά όταν µιλάµε για περιπτώσεις που προσεγγίζουν τη λειτουργία και 

απόκριση εφαρµογών σε πραγµατικό χρόνο όπως το Twitter, ο χρόνος µπορεί να 

αποτελεί κρίσιµο παράγοντα, π.χ. στην περίπτωση ενός σεισµού.  

 

Ήταν σαφές ότι απαιτούνταν να βρεθεί µια στρατηγική που θα βελτίωνε την επιλογή 

ενός υπο-γράφου, µε πιο µικρά και συγκεκριµένα υποσύνολα της DBpedia. Καθώς τα 

tweets δηµιουργούνται από την ανάγκη αναφοράς σε ένα γεγονός και δράστες στα 

γεγονότα είναι συνήθως πρόσωπα ή οργανισµοί-φορείς, όπως φάνηκε και από την 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται στο σύνολο των εξαγόµενων από τα tweets 

οντοτήτων, επιχειρήθηκε η διασύνδεση µε τους υπο-γράφους rdf:type dbpedia-

owl:Person  , rdf:type dbpedia-owl:Organisation, τον σύνθετο υπο-

γράφο όλων των στιγµιότυπων που περιγράφονται ή έχουν ως επάγγελµα 

dbpedia:Politician και rdf:type dbpedia-owl:PoliticalParty.  

Η µεταφόρτωση των δεδοµένων γινόταν πιο γρήγορα όσο µικρότερο ήταν το µέγεθος 

του υπο-γράφου, όµως το κεντρικό θέµα περιοριζόταν ασφυκτικά, οπότε υπήρχε 

έντονος ο κίνδυνος απώλειας συνδέσµων, εν η επιλογή των εκάστοτε υπο-γράφων 

γινόταν βάσει της ανθρώπινης κρίσης αποκλειστικά, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση 

µε τη λογική της αυτοµατοποίησης της διαδικασίας που ήταν θεµελιώδης για την 

εργασία µας. Έτσι, αυτή η προσέγγιση εγκαταλείφτηκε. 

 

Σαν τελευταία λύση προτάθηκε η διασύνδεση µε τοπικό αντίγραφο µέρους της DBpedia 

που περιγράφει βασικές πληροφορίες προσώπων, αλλά οι απαιτήσεις σε RAM για τη 

λειτουργία του Silk ήταν υπερβολικές υψηλές λόγω των τεχνικών caching που 

ενσωµατώνει για επιτάχυνση της διασύνδεσης, οπότε δεν καταφέραµε να 

ολοκληρώσουµε τη διαδικασία και να πάρουµε αποτελέσµατα.  
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5.3.2. Ένας έξυπνος αλγόριθµος συλλογής δεδοµένων 

 

Η απευθείας αίτηση για µεγάλο πλήθος δεδοµένων αποδείχτηκε ότι δεν µπορούσε να 

λειτουργήσει και, δεδοµένου ότι ο όγκος της DBpedia ολοένα αυξάνεται, µόνο 

αρνητικές προοπτικές θα µπορούσε να έχει για µελλοντική χρήση. Η ανάγκη µιας πιο 

στοχευµένης λύσης, που θα απέκλειε µεγάλο πλήθος άσχετων δεδοµένων χρειαζόταν να 

υλοποιηθεί. 

 

Η βασική αρχή ενός έξυπνου αλγόριθµου ήταν ίδια µε αυτή που εφαρµόστηκε ήδη σε 

ένα αρχικό στάδιο της εργασίας µας. Όπως έχουµε αναφέρει, για τη διαλογή των tweets 

από το αρχικό σύνολο όλων των διαθέσιµων χρειάστηκε να γίνει µια αναζήτηση µε 

βάση τα hashtags. Τα hashtags όµως είχαν επιλεγεί γιατί ανταποκρίνονταν στην 

απαίτηση της περιγραφής των βρετανικών εκλογών του 2010. Αν η περιγραφή του 

θέµατος που χρησιµοποιήθηκε για την εκλογή των hashtags χρησιµοποιούταν και για 

την επιλογή ενός σηµείου εκκίνησης, θα είχαµε αυτόµατα µια αφετηρία στην καρδιά 

του υπό εξέταση θέµατος. 

 

Για τις βρετανικές εκλογές του 2010 υπάρχει το άρθρο της Wikipedia 

en.wikipedia.org/wiki/UK_election_2010 , και το οποίο µπορεί να µας 

παραπέµψει στο αντίστοιχο άρθρο της DBpedia 

dbpedia.org/page/United_Kingdom_general_election,_2 010.  Το 

τελευταίο δίνει µια περιγραφή των Βρετανικών εκλογών του 2010 µέσω τριάδων RDF 

κατά τα πρότυπα της DBpedia που έχουµε περιγράψει σε προηγούµενη ενότητα. Στη 

θέση του υποκειµένου (subject) των τριάδων είναι το URI που εξετάζεται και ως 

αντικείµενο (object) είναι ένα άλλο URI ή ένα literal. Επειδή αυτά τα URIs είναι 

σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων, αν ακολουθήσουµε το 

καθένα µπορούµε να οδηγηθούµε σε RDF τριάδες που το συµπεριλαµβάνουν. Συνεπώς 

αν ξεκινήσουµε από ένα κεντρικό URI, µπορούµε να πάρουµε την περιγραφή του, και 

από τα URIs που υπάρχουν σε αυτήν µπορούµε να πάρουµε τη δική τους περιγραφή 

κ.ο.κ. ∆ηµιουργείται έτσι ένας υπο-γράφος σε µορφή δέντρου µε ρίζα το κεντρικό θέµα 

που ορίσαµε και φύλλα 1ου 
βαθµού, 2ου βαθµού ή και µεγαλύτερου, ανάλογα µε την 

ευχέρεια σε χρόνο και το επίπεδο λεπτοµέρειας που θέλουµε. Ο αναδροµικός 

αλγόριθµος για τη συλλογή των δεδοµένων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. 
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______________________________________________________________________ 

 
define leaf i -URI 
ask DBpedia for leaf i –description 
store leaf i –description 
foreach (obj in leaf i -description) { 

if (obj is URI) { 
ask DBpedia for leaf i+1 –description 
store as leaf i+1 –description 

 } 
} 
repeat foreach as desired 
merge all descriptions  

______________________________________________________________________ 

 

Όπως φαίνεται και στην παρουσίαση του αλγορίθµου, για κάθε βαθµό φύλλων των 

οποίων οι περιγραφές ανακτούνται δηµιουργείται και ένας νέος υπο-γράφος. Αυτό 

γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνεται κάθε φορά η εξέταση µόνο των νεότερων φύλλων 

και να µην ασχολούµαστε µε τα παλαιότερα, των οποίων η περιγραφή έχει ήδη 

ανακτηθεί και απλά θα επιβράδυναν περιττά τη συλλογή των δεδοµένων µας. Στο 

τελευταίο βήµα της εκτέλεσης όλοι οι υπο-γράφοι συγχωνεύονται σε έναν τελικό 

γράφο, µε το Jena να κάνει αυτόµατα την ένωση των πόρων που έχουν τα ίδια URIs, 

ανάµεσα στους διαφορετικού βαθµού υπο-γράφους. 

 

5.3.3. Υλοποίηση του αλγόριθµου 

 

Για την υλοποίηση του αλγόριθµου επιλέχθηκε το Jena22 Semantic Web Framework για 

την ανάπτυξη εφαρµογών του Σηµασιολογικού Ιστού σε Java και σε περιβάλλον 

Eclipse23. Το Jena αποτελεί, µαζί µε το Sesame24 RDF Framework, τα πιο διαδεδοµένα 

εργαλεία για προγραµµατισµό σε RDF περιβάλλον. Η επιλογή του Jena έγινε µε 

κριτήριο το πλήθος των παραδειγµάτων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων που υπήρχαν 

διαθέσιµα, τόσο από βιβλία όσο και από την κοινότητα των χρηστών. 

 

                                                 
22

 http://incubator.apache.org/jena/index.html 

23
 http://www.eclipse.org/ 

24
 http://www.openrdf.org/ 
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Αρχικά επιλέχθηκε το URI-ρίζα που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα, και 

ανακτήθηκε η περιγραφή του από τη DBpedia µέσω ερωτήµατος SPARQL. Σε αυτό το 

σηµείο αξίζει να γίνει αναφορά στη µορφή των ερωτηµάτων SPARQL που 

χρησιµοποιήθηκαν. Όπως είχαµε παρατηρήσει, και αναφέραµε στην ενότητα 3.2.1, η 

DBpedia περιλαµβάνει στην περιγραφή κάθε άρθρου της, εκτός από το σύνολο των 

σχετικών πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα, µια σύντοµη και µια εκτενέστερη 

περίληψη του άρθρου σε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες εκτός της αγγλικής. Είναι εύκολα 

κατανοητό ότι αυτού του είδους η πληροφορία αυξάνει τον όγκο του γράφου χωρίς να 

προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στην ποιότητα των δεδοµένων µας, καθώς η 

διασύνδεση που επιδιώκουµε αφορά µόνο δεδοµένα που βρίσκονται στην αγγλική 

γλώσσα. Έτσι, για την περίπτωση που είχαµε να διαχειριστούµε αλφαριθµητικά 

δεδοµένα (literals) σε θέση αντικειµένου (object), επιλέγαµε µόνο αυτά που είχαν 

χαρακτηρισµό για γλώσσα στην αγγλική (lang(?obj)=\”en\” ) ή κανένα 

γλωσσικό χαρακτηρισµό (lang(?obj)=\”\” ), όπως είναι τα αριθµητικά δεδοµένα. 

 

Η δηµιουργία και αποσφαλµάτωση του κώδικα, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτηµα 

Β ως DBpediaCollection.java, µας έφερε αντιµέτωπους µε ένα νέο είδος προβληµάτων 

που προέκυψαν από τον τρόπο διαχείρισης των RDF τριάδων από το Jena και από 

ασυµφωνίες αυτού µε την αναπαράσταση των πληροφοριών από τη DΒpedia. 

Σηµαντικότερη εξ αυτών ήταν η αδυναµία του Jena να διαχειριστεί κατευθείαν τα URIs 

των properties, όπως αυτά επιστρέφονταν από κάθε SPARQL ερώτηµα, είχε σαν 

αποτέλεσµα την ανάγκη µετατροπής τους αρχικά σε απλό κείµενο και έπειτα σε εκ νέου 

δηµιουργία των properties µε URI αυτό του κειµένου. Αυτό είχε το επακόλουθο 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται URIs µε ειδικούς χαρακτήρες (όπως ο χαρακτήρας 

διαστήµατος “%20”) που καθιστούσαν τα URIs µη έγκυρα, σύµφωνα µε το Jena, και 

έπρεπε να απαλείφουν. Ακόµα όµως και όταν αυτά τα προβλήµατα επιλύθηκαν, 

συνέχισαν να εµφανίζονται, διαφορετικού είδους κάθε φορά, µη έγκυρα URIs που είχαν 

σαν αποτέλεσµα τον πρόωρο τερµατισµό του αλγορίθµου µας, αναγκάζοντάς µας να 

περιοριστούµε στις περιγραφές της ρίζας και των φύλλων 1ου βαθµού µόνο. 

 

 

 

 



 59

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα αναδροµικής ανάκτησης δεδοµένων 

∆εδοµένα Collected triples Χρόνος εκτέλεσης (sec) 

Περιγραφή ρίζας (φύλλο 0-βαθµού) 160 < 1 sec 

Περιγραφή φύλλων 1ου βαθµού 1.419 30 sec 

Συνολική απόδοση 1.579 30 sec 

 

 

Ακόµα και µε τα περιορισµένα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου, είναι εµφανές ότι 

αναµένουµε µια σηµαντική βελτίωση των επιδόσεων της διασύνδεσης, καθώς όχι µόνο 

η µεταφόρτωση των δεδοµένων-στόχου γίνεται πολύ πιο γρήγορα, αλλά αυτά 

αποτελούν και πιο ποιοτικά δεδοµένα αποφορτίζοντας το εργαλείο από περιττό 

επεξεργαστικό φόρτο µε άσχετα δεδοµένα. Ο υπο-γράφος που σχηµατίστηκε 

αποθηκεύτηκε σε τοπικό αρχείο της µορφής RDF/XML ώστε να χρησιµοποιηθεί 

κατόπιν στη διασύνδεση. 

 

5.3.4. Αποτελέσµατα τελικής δοκιµής 

 

Σαν τελική δοκιµή επιλέχθηκε η διασύνδεση µεταξύ του αρχικού αρχείου 

tweetsRdf.xml µε τις 30 οντότητες και του εξαγόµενου από τον αλγόριθµό µας 

DBpediaCollection.xml. Οι παράµετροι της διασύνδεσης περιγράφονται στο αρχείο 

finalCase.xml του Παραρτήµατος Α. 

 

Πίνακας 5: Στοιχεία τελικής δοκιµής 

Source Dataset: tweetsRdf.xml Specifications File: finalCase.xml 

Target Dataset: DBpediaCollection.xml Output File: finalcase_accepted_links.nt 

Αποτελέσµατα 

Completion Time (sec): < 1 sec Accepted links : 3 

 

 

Η διαδικασία της διασύνδεσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήµατα σε λιγότερο από 1 

δευτερόλεπτο και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε µορφή Ν-Triples στο αρχείο 

εξόδου finalcase_accepted_links.nt του Παραρτήµατος Β. Παρόλο που η επιτυχής 

διασύνδεση µόνο 3 στοιχείων θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιεί, έγινε 

αφορµή για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. 
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5.3.5. Ανάλυση και ερµηνεία αποτελεσµάτων 

 

Αν δούµε µακροσκοπικά τα αποτελέσµατα, θα λέγαµε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι 

απογοητευτικά µικρό. Παρόλα αυτά αν παρατηρήσουµε µε λεπτοµέρεια, θα 

καταλάβουµε ότι υπάρχουν πολλές παράµετροι που αµβλύνουν αυτή την άσχηµη 

απόδοση. 

 

Αρχικά, παρόλο που είχαµε 30 οντότητες γνωρίζαµε ότι δεν υπήρχε πιθανότητα, και θα 

ήταν σφάλµα αν γινόταν, να διασυνδεθούν τα πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει η 

αντίστοιχη περιγραφή στη Wikipedia, οπότε και στη DBpedia, καθώς και αυτό του 

Αµερικανού Προέδρου. 

 

Επίσης, γνωρίζαµε ότι οι προδιαγραφές σύγκρισης που είχαµε ορίσει στο Silk ήταν 

υπερβολικά απλουστευµένες και δεν θα είχαν τη βέλτιστη ικανότητα αναγνώρισης 

πιθανών οµοιοτήτων µεταξύ των δεδοµένων µας. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το 

σηµείο ότι τόσο η επιλογή της συνάρτησης σύγκρισης, µε την απόσταση Levenshtein, 

όσο και του κατωφλιού αποδοχής έγιναν χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση για την 

καταλληλότητα χρήσης τους στα συγκεκριµένα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε.  

 

Ακόµα, από την εµπειρία µας µε το Silk είχαµε έρθει σε επαφή µε παραδείγµατα 

σύγκρισης γεωγραφικών περιοχών και ξέραµε ότι απαιτούνται ειδικοί συνδυασµοί 

παραµέτρων για την επιτυχή σύγκριση, που ήταν όµως εκτός του ενδιαφέροντος της 

συγκεκριµένης εργασίας. Ειδικότερα στην περίπτωση τοπωνυµίων της βρετανικής 

επικράτειας, όπου παρατηρείται το φαινόµενο να υπάρχει η ίδια ονοµασία σε περιοχές 

της Βρετανίας, του Καναδά, των Η.Π.Α., της Αυστραλίας, της Ν.Ζηλανδίας και σε 

άλλες περιοχές που ανήκουν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία, η χρήση των γεωγραφικών 

συντεταγµένων είναι επιβεβληµένη. 

 

Κατόπιν, µια περιήγηση στη DBpedia και την περιγραφή των URIs της ρίζας και των 

φύλλων 1ου βαθµού µας έδωσε πολύ χρήσιµα στοιχεία. Η περιγραφή του κεντρικού 

θέµατος, δηλαδή του URI 

http://bpedia.org/page/United_Kingdom_general_elect ion,_201

0 αποτελεί µια “φτωχή” περιγραφή µε πολύ λίγα URIs ως φύλλα, συγκριτικά µε την 

πλειονότητα των περιγραφών που υπάρχουν στη DBpedia. Ενδεικτικό είναι ότι ούτε 

καν τα 3 κυριότερα πολιτικά σχήµατα – Conservatives, Labours, Liberal Democrats – 
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δεν αναφέρονται µε τα URIs τους, παρά µόνο ως literals, αποκόπτοντας ουσιαστικά ένα 

πολύ µεγάλο σύνολο πληροφοριών. 

 

Ένας ακόµα πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε τη συµπεριφορά του 

αλγορίθµου µας, και έγινε µόνο εκ των υστέρων αντιληπτός, είναι η διαχείριση από την 

DBpedia των ιδιοτήτων που έχουν αντίστροφες ιδιότητες. Μια σχέση Α είναι 

αντίστροφη της Β, δηλαδή Α owl:inverseOf B , όταν ισχύει για URI1 A URI 2 

⟺ URI 2 B URI 1. ∆υστυχώς, όταν η DBpedia προβάλει την περιγραφή ενός URI  – 

δηλαδή παρουσιάζει το URI ως subject στις τριπλέτες RDF subject-predicate-object - 

δεν αντιλαµβάνεται την έννοια των αντίστροφων  ιδιοτήτων και αντιστρέφει τη σειρά 

της σύνταξης subject-object µετονοµάζοντας τη µεταξύ τους σχέση, π.χ. Α σε Αof. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι όλες οι RDF τριάδες της µορφής URI1 Aof URI2 που 

εµφανίζονται σε µια HTML περιγραφή να µην έχουν στην πραγµατικότητα το URI1 στη 

θέση του subject, αλλά στη θέση του object ως τριάδα URI2 A URI1 και να µη µπορούν 

να αναγνωριστούν από τον αλγόριθµό µας. 

 

Ένα απλό παράδειγµα για να γίνει κατανοητή η προηγούµενη περίπτωση είναι η 

ακόλουθη. Στην HTML περιγραφή του “Conservative_Party” υπάρχουν πάρα πολλές 

τριάδες της µορφής (Conservative_Party) – (party of) – (a Person), που περιγράφουν 

ποια πρόσωπα είναι µέλη του Συντηρητικού Κόµµατος. Θα περίµενε κάποιος ότι αν 

ζητήσουµε όλες τις τριάδες που το “Conservative_Party” εµφανίζεται ως subject, τα 

αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν και όλες τις τριάδες που αναφέρθηκαν. Στην 

πραγµατικότητα προκύπτουν µόνο αν ζητήσουµε τις τριάδες που το 

“Conservative_Party” εµφανίζεται ως object και εµφανίζονται µε τη µορφή (a Person) – 

(party) – (Conservative_Party). Για την επαλήθευση αυτού παραθέτουµε τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα της ανωτέρω αναζήτησης: Στην περίπτωση του ερωτήµατος select 

distinct ?obj where 

{<http://dbpedia.org/resource/Conservative_Party_%2 8UK%29> 

?prop ?obj. ?obj rdf:type 

<http://dbpedia.org/ontology/Person>} επιστρέφονται µόνο 2 

αποτελέσµατα, ενώ στην περίπτωση του ερωτήµατος select distinct ?subj 

where {?subj ?prop 

<http://dbpedia.org/resource/Conservative_Party_%28 UK%29>. 

?subj rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Person> }  

επιστρέφονται 938 ονόµατα µελών του Συντηρητικού Κόµµατος. 
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Αυτή η παρατήρηση µας έκανε να κατανοήσουµε ότι θα έπρεπε να τροποποιήσουµε τον 

αλγόριθµό µας προκειµένου να µην αναζητά τις περιγραφές των URIs που τα 

εµφανίζουν ως subjects, αλλά να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις επιλέγοντας 

όλες τις τριάδες που τα εµφανίζουν ως subjects ή objects. Σε αυτή την περίπτωση όµως, 

πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα προκειµένου να αποκόπτονται όροι που οδηγούν σε 

µεγάλες γενικεύσεις, όπως οι RDF τριάδες µε property rdf:type , καθώς τέτοιου 

είδους τριάδες ανταποκρίνονται σε ένα µεγάλο πλήθος οντοτήτων και σε περίπτωση 

αναζήτησης σε φύλλα µεγαλύτερου βαθµού θα επιστρέφουν όλη τη λίστα των άσχετων 

δεδοµένων που περιγράφουν. 

 

Επίσης, στον αλγόριθµό µας πρέπει να ενσωµατωθούν δικλείδες που θα απορρίπτουν τη 

χρήση URIs και properties που το Jena δε θεωρεί έγκυρα, ώστε να δουλεύει 

απρόσκοπτα για οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιοδήποτε βάθος αναζήτησης. 

 

5.4. Μια µέθοδος για την εξαγωγή γνώσης από τα tweets 

 

Έχοντας αποκτήσει πολύτιµη εµπειρία από την εργασία µας, σε αυτό το σηµείο 

µπορούµε να προτείνουµε µια µέθοδο, που θα ενσωµατώνει τα κύρια στοιχεία που µας 

απασχόλησαν, για την εξαγωγή σηµασιολογικού περιεχοµένου από τα tweets και η 

οποία περιλαµβάνει 6 στάδια. 

 

1. Επιλογή Θέµατος 

Σε αυτό το στάδιο περιλαµβάνεται η επιλογή του θέµατος που µας ενδιαφέρει και 

καθορίζει τα hashtags που θα χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο αναζήτησης στο twitter, 

όσο και το εναρκτήριο σηµείο αναζήτησης στη DBpedia. Για να υπάρχουν 

περισσότερες εναλλακτικές, µπορούν και τα hashtags να λειτουργήσουν σαν 

εναρκτήρια σηµεία για την αναζήτηση στη DBpedia. 

 

2. Συλλογή ∆εδοµένων 

Τα tweets φιλτράρονται µε κριτήριο τα hashtags και στη συνέχεια µέσω NER 

αλγορίθµων εξάγονται από αυτά οι διαφορετικές οντότητες. Παράλληλα, εξάγονται από 

την DBpedia τα απαιτούµενα δεδοµένα µε την εφαρµογή του αλγόριθµου συλλογής που 

παρουσιάσαµε. 
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3. Μετασχηµατισµός 

Οι οντότητες που προκύπτουν από την έξοδο των αλγόριθµων NER µετατρέπονται σε 

RDF τριάδες σύµφωνα µε το πρότυπο RDF/XML. 

 

4. ∆ιασύνδεση/Ταυτοποίηση οντοτήτων 

∆ηµιουργούνται σύνδεσµοι µεταξύ των δύο συνόλων δεδοµένων από ένα εργαλείο 

διασύνδεσης, έτσι προσδιορίζεται η ταυτότητα των οντοτήτων που εξήχθησαν από τα 

tweets. 

 

5. Παραγωγή Σηµασιολογικού Μοντέλου/Εξαγωγή υπάρχουσας γνώσης 

Οι σχέσεις που περιγράφουν τη διασύνδεση των URIs στο σύνολο δεδοµένων στη 

DBpedia µεταφέρονται στα στιγµιότυπα-οντότητες µε τα οποία αντιστοιχίζονται τα 

πρώτα. Έτσι δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο του κόσµου που αφορά το υπό εξέταση 

θέµα από τη συλλογική πληροφορία που διακινείται εκείνη τη στιγµή µέσω twitter. 

 

6. Εµπλουτισµός Σηµασιολογικού Μοντέλου/∆ηµιουργία νέας γνώσης 

Με τη χρήση µιας Reasoning Engine (το Jena έχει ενσωµατωµένη µία και µπορεί να 

υποστηρίξει την προσθήκη και χρήση άλλων) και κανόνων, π.χ. σε SWRL (Semantic 

Web Rule Language), ή ακόµα και χειροκίνητα µε τη χρήση µιας εφαρµογής που θα 

προκαλούσε το χρήστη να δοµήσει νέες σχέσεις σαν παιχνίδι, το σηµασιολογικό 

µοντέλο εµπλουτίζεται µε νέες σχέσεις. Αποµένει η δηµοσίευση του µοντέλου µας στον 

Ιστό των ∆εδοµένων για να γίνει αυτή η γνώση διαθέσιµη σε όλους.  

 

5.5. Περίληψη 

 

Στην ενότητα που προηγήθηκε παρουσιάστηκε η περίπτωση χρήσης δεδοµένων που 

αφορούσαν τις βρετανικές εκλογές του 2010. Επιχειρήθηκε η διασύνδεση µεταξύ των 

οντοτήτων που περιγράφονται από τα tweets που αφορούσαν τις εκλογές και 

υποσυνόλων της DBpedia, προκειµένου να ταυτοποιηθούν οι οντότητες και να 

εµπλουτιστούν σηµασιολογικά µέσω της αντιστοίχισης τους µε  πόρους της DBpedia. 

 

Σε αυτήν την προσπάθεια καθοριστικός παράγοντας θεωρήθηκε ότι ήταν αυτός του 

χρόνου, καθώς το µεγάλο πλήθος δεδοµένων της DBpedia επέβαλλε απαγορευτικές 
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καθυστερήσεις στη διαδικασία της διασύνδεσης. Για την επίλυση του προβλήµατος  

προσπαθήσαµε να ακολουθήσουµε διαφορετικές προσεγγίσεις και τελικά προτείναµε 

έναν αλγόριθµο συλλογής δεδοµένων µε αναδροµικό χαρακτήρα, τον οποίο 

υλοποιήσαµε και δοκιµάσαµε. 

 

Τα αποτελέσµατα της δοκιµής έγιναν αφορµή για την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων, κατέδειξαν προβλήµατα, σφάλµατα και παραλήψεις και µας έδωσαν 

κατευθυντήριες γραµµές για µελλοντική εργασία. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάσαµε µια 

µέθοδο για την εξαγωγή σηµασιολογικού περιεχοµένου από τα tweets, που 

ενσωµατώνει τµήµατα της εργασίας µας. 
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6. Συµπεράσµατα και προτάσεις 

 

Η εφαρµογή της διασύνδεσης διαφορετικών συνόλων δεδοµένων υπό πραγµατικές 

συνθήκες είναι µια διαδικασία που µας φέρνει αντιµέτωπους µε πολλά εµπόδια. Η 

αυτοµατοποίησή της είναι από µόνη της ιδιαίτερα απαιτητική, οπότε όταν στο 

πρόβληµα υπεισέρχεται και ο παράγοντας του χρόνου τότε καθίσταται άκρως 

προβληµατική. Για τη διασύνδεση δεδοµένων που προέρχονται από ένα κοινωνικό 

δίκτυο, όπως είναι το Twitter, και στο οποίο ο ρυθµός εισόδου νέων δεδοµένων είναι 

πολύ υψηλός καθώς εισάγονται συλλογικά από πολλούς χρήστες, η ύπαρξη σηµαντικών 

χρονικών καθυστερήσεων µπορεί να καταστήσει τα δεδοµένα παρωχηµένα ή 

ανεπίκαιρα, ειδικά αν αναφερόµαστε σε γεγονότα που χρήζουν άµεσης ανταπόκρισης. 

Εκεί, ο παράγοντας του χρόνου επεξεργασίας λαµβάνει κεφαλαιώδη σηµασία. 

 

Προσπαθώντας να υλοποιήσουµε τη διαδικασία διασύνδεσης ήρθαµε αντιµέτωποι µε 

ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών και εργαλείων, το καθένα από τα οποία έχει 

αναπτυχθεί ανεξάρτητα, και παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στη δοµή και τη 

λειτουργία τους. ∆ιαπιστώθηκε, κατόπιν ανάλυσης και σύγκρισης, ότι πολλά από αυτά 

είναι ανεπαρκώς δοκιµασµένα ή πολύ εξειδικευµένα, ενώ ελάχιστα είναι αυτά που 

συνεχίζουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται µε συνεπή τρόπο. Το καλύτερο, τόσο 

ως προς τα προηγούµενα κριτήρια όσο και για τις ανάγκες του προβλήµατός µας, 

αποδείχθηκε ότι ήταν το εργαλείο Silk. 

 

Ακολούθως, στην περίπτωση χρήσης δεδοµένων από τις βρετανικές εκλογές του 2010 

που εξετάσαµε προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε τη διασύνδεση δεδοµένων ως ένα 

πρόβληµα µε αυστηρές χρονικές απαιτήσεις, και διαπιστώσαµε ότι µεγάλο µέρος του 

προβλήµατος προέρχεται από τη διαδικασία ανάκτησης του τεράστιου πλήθους 

δεδοµένων της DBpedia. Προτείναµε έναν αλγόριθµο που, αν και παρουσιάζει µεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης, πιστεύουµε ότι συντοµεύει ουσιαστικά το χρόνο που απαιτείται 

για τη συλλογή των δεδοµένων, επισπεύδοντας έτσι και το συνολικό χρόνο για την 

εκτέλεση της διασύνδεσης. Τα πρώτα αποτελέσµατα απέχουν πολύ από τα να 

θεωρηθούν εντυπωσιακά, αλλά η εµπειρία από τη χρήση του µας αποκάλυψε 

σηµαντικά στοιχεία για τις βελτιώσεις που επιδέχεται. 
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∆ιευρύνοντας την οπτική µας προτείνουµε µια µέθοδο για την εξαγωγή γνώσης µέσα 

από τα κοινωνικά δίκτυα. Αν και η µέθοδος προσανατολίζεται αρχικά για χρήση µε το 

Twitter, θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Το όφελος από την 

υλοποίησή της είναι ότι επιτρέπει την αυτόµατη εξαγωγή σηµασιολογικού 

περιεχοµένου, δηµιουργώντας στιγµιότυπα θεµάτων για δεδοµένη χρονική στιγµή µε 

βάση στοιχεία του πραγµατικού κόσµου, όπως αυτά παρουσιάζονται συλλογικά από 

τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας υπάρχουν ακόµα αρκετά θέµατα που 

χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης, προτού αποφανθούµε ότι το θέµα της διασύνδεσης 

έχει εξαντληθεί. Ήδη, αναφερθήκαµε στην ανάγκη βελτίωσης του αλγόριθµου που 

παρουσιάσαµε, µε τη βοήθεια των συµπερασµάτων από τα αποτελέσµατα που 

συγκεντρώσαµε. Επίσης, χρειάζεται να διερευνηθεί ποια είναι η καταλληλότερη 

παραµετροποίηση του εργαλείου διασύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνει την αναγνώριση 

των περισσότερων οµοιοτήτων. Τέλος, πρέπει να διαπιστωθεί η απόδοση τόσο του 

αλγόριθµου όσο και του εργαλείου διασύνδεσης στην περίπτωση ενός µεγαλύτερου 

συνόλου δεδοµένων από το Twitter. Θετικοί οιωνοί σε αυτό είναι η διαρκής εξέλιξη του 

Silk από την οµάδα ανάπτυξης, όσο και η προσπάθεια άλλων ερευνητικών οµάδων που 

διαπιστώνουν τις µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αναζητούν τρόπους επίλυσής 

τους. Ήδη, και ενώ η παρούσα διπλωµατική εργασία έφτανε στην ολοκλήρωσή της, 

έκανε την εµφάνισή του ένα νέο εργαλείο διασύνδεσης, το LIMES25, που υπόσχεται 

σηµαντικά συντοµότερους χρόνους επεξεργασίας (Ngonga Ngomo and Auer, 2011). 

                                                 
25

 http://aksw.org/Projects/limes 



 67

Κατάλογος αναφορών - παραποµπών  

 

Asur, S. and Huberman, B. (2010). Predicting the Future With Social Media. Web 

Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT), 2010 IEEE/WIC/ACM 

International Conference on Toronto Aug. 31 2010-Sept. 3 2010. 

 

Auer, S., Bizer, C., Kobilarov, G., Lehmann, J., Cyganiak, R. and Ives, Z. (2007). 

DBpedia: A Nucleus for a Web of Open Data. In 6th International Semantic Web 

Conference, 2nd Asian Semantic Web Conference, ISWC 2007 + ASWC 2007, Busan, 

Korea, November 11–15. 

 

Berners-Lee, T. (2007). The Future of the World Wide Web. Testimony before the 

United States House of Representatives, hearing on the "Digital Future of the United 

States: Part 1". 

 

Berners-Lee, T. (2009). Linked Data, Design Issues. ∆ιαθέσιµο: 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 

 

Bizer, C., Lehmann, J., Kobilarov, G., Auer, S., Becker, C., Cyganiak, R. and 

Hellmann, S. (2009), “DBpedia – A Crystallization Point for the Web of Data”, Journal 

of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, Issue 7, 

154–165. 

 

Bizer, C., Heath, T. and Berners-Lee, T. (2008). Linked Data: Principles and State of 

the Art. Presentation at 17th International World Wide Web Conference, W3C Track @ 

WWW2008, Beijing, China 23-24 April. 

 

Bizer, C., Heath, T. and Berners-Lee, T. (2009), “Linked Data: The Story So Far. 

Special Issue on Linked Data”, International Journal on Semantic Web and Information 

Systems (IJSWIS), Volume 5, Issue 3. 

 



 68

Bizer, C., Heath, T., Ayers, D. and Raimond, Y. (2007). Interlinking Open Data on the 

Web. In Demonstrations Track, 4th European Semantic Web Conference (ESWC2007), 

Innsbruck, Austria, 802–815. 

 

Hassanzadeh, O., Kementsietsidis, A., Lim, L., Miller, R. J. and Wang, M., (2009a). A 

framework for semantic link discovery over relational data. In: Proceeding of the 18th 

ACM Conference on Information and Knowledge Management, 1027-1036. New York, 

NY, USA: ACM. 

 

Hassanzadeh, O., Xin, R., Miller, R. J., Kementsietsidis, A., Lim, L. and Wang, M. 

(2009b). Linkage query writer. In Proceedings of the VLDB Endowment VLDB , 

Volume 2, Issue 2, August 2009. 

 

Hausenblas, M. (2009) Linked Data Applications - The Genesis and the Challenges of 

Using Linked Data on the Web. Deri Technical Report on Linked Data Applications 

2009-07-26. 

 

Hausenblas, M. and Halb, W. (2008). Interlinking Multimedia Data. In: Linking Open 

Data Triplification Challenge at the International Conference on Semantic Systems (I-

Semantics08). 

 

Isele, R., and Bizer, C. (2011). Learning Linkage Rules using Genetic Programming. 

6th International Workshop on Ontology Matching. Bonn, Germany, October 2011. 

 

Isele, R., Jentzsch, A. and Bizer, C. (2010). Silk Server - Adding Missing Links while 

Consuming Linked Data. In: 1st International Workshop on Consuming Linked Data 

(COLD 2010), Shanghai. 

 

Jaffri, A., Glaser, H. and Millard, I. (2007). Uri identity management for semantic web 

data integration and linkage. In: 3rd International Workshop On Scalable Semantic Web 

Knowledge Base Systems. Springer. 

 

Jaffri, A., Glaser, H. and Millard, I. (2008). Managing URI synonymity to enable 

consistent reference on the Semantic Web. In: Proceedings of the Workshop on Identity, 

Reference, and the Web (IRSW) at ESWC2008. 



 69

Jentzsch, A., Isele, R. and Bizer, C. (2010). Silk - Generating RDF Links while 

publishing or consuming Linked Data. In: Poster at the International Semantic Web 

Conference (ISWC2010), Shanghai. 

 

Kalampokis, E., Hausenblas, M. and Tarabanis, K. (2011). Combining Social and 

Government Open Data for Participatory Decision-Making. In third IFIP WG 8.5 

International Conference, ePart 2011, Delft, The Netherlands, August 29 – September 1, 

2011. 

 

Khatchadourian, S. and Consens, P. (2010), “Explod: Summary-based exploration of 

interlinking and rdf usage in the linked open data cloud”, The Semantic Web: Research 

and Applications, 272–287. 

 

Leonardi, E., Abel, F., Heckmann, D., Herder, E., Hidders, J. and Houben, G. J. (2010). 

A Flexible Rule-Based Method for Interlinking, Integrating, and Enriching User Data. 

In: Proceedings of ICWE 2010, Vienna, Austria. 

 

Markotschi, T. and Völker, J. (2010). GuessWhat?! - Human Intelligence for Mining 

Linked Data. In: Proceedings of the Workshop on Knowledge Injection into and 

Extraction from Linked Data (KIELD) at the International Conference on Knowledge 

Engineering and Knowledge Management (EKAW). 

 

Milstein, S., Chowdhury, A., Hochmuth, G., Lorica, B. and Magoulas, R. (2008), 

Twitter and the micro-messaging revolution: Communication,connections, and 

immediacy - 140 characters at a time. O’Reilly Media. 

 

Ngonga Ngomo, A. C. and Auer, S. (2011). LIMES — A Time-Efficient Approach for 

Large-Scale Link Discovery on theWeb of Data. In: Proceedings of IJCAI. 

 

Nikolov, A., Uren, V. and Motta, E. (2007). KnoFuss: a comprehensive architecture for 

knowledge fusion. In: Proceedings of the 4th international conference on Knowledge 

capture (K-CAP '07), 185-186. 

 



 70

Nikolov, A., Uren, V. and Motta, E. (2009). Towards Data Fusion in a Multi-ontology 

Environment. In: Proceedings of Linked Data on the Web (LDOW2009) Workshop at 

WWW 2009 Conference, Madrid, Spain. 

 

Nikolov, A., Uren, V. and Motta, E. (2010). Data linking: Capturing and utilising 

implicit schema-level relations. In: Proceedings of Linked Data on the Web workshop 

collocated with WWW’2010. 

 

Nikolov, A., Uren, V., Motta, E. and de Roeck, A. (2008a). Integration of Semantically 

Annotated Data by the KnoFuss Architecture. In: 16th International Conference on 

Knowledge Engineering and Knowledge Management, 265-274. 

 

Nikolov, A., Uren, V., Motta, E. and de Roeck, A. (2008b). Handling instance 

coreferencing in the knofuss architecture. In: Proceedings of the workshop: Identity and 

Reference on the Semantic Web at 5th European Semantic Web Conference (ESWC 

2008). 

 

Raimond, Y., Sutton, C. and Sandler, M. (2008). Automatic Interlinking of Music 

Datasets on the Semantic Web. In: Linked Data on the Web Workshop (LDOW2008). 

 

Rowe, M. (2009). Interlinking Distributed Social Graphs. In: WWW 2009 Workshop: 

Linked Data on the Web (LDOW2009). 

 

Sakaki, T., Okazaki, M. and Matsuo, Y. (2010). Earthquake shakes twitter users: real-

time event detection by social sensors. In: WWW 2010 19th International Conference 

on World Wide Web, 851–860. ACM, New York. 

 

Schandl, T. and Blumauer, A. (2010), “PoolParty: SKOS thesaurus management 

utilizing linked data.” The Semantic Web: Research and Applications, 421-425. 

Springer-Verla. 

 

Scharffe, F. and Euzenat, J. (2011). MeLinDa: an interlinking framework for the web of 

data. Rapport de recherche 7691, INRIA. 

 



 71

Scharffe, F., Liu, Y. and Zhou, C. (2009). RDF-AI: an Architecture for RDF Datasets 

Matching, Fusion and Interlink. In: Proceedings of the IJCAI 2009 workshop on 

Identity, reference, and knowledge representation (IR-KR), Pasadena, CA US. 

 

Volz, J., Bizer, C., Gaedke, M. and Kobilarov, G. (2009a). Silk – A Link Discovery 

Framework for the Web of Data. In: Linked Data on the Web workshop at WWW2009. 

 

Volz, J., Bizer, C., Gaedke, M. and Kobilarov, G. (2009b). Discovering and 

Maintaining Links on the Web of Data. In: Proceedings of ISWC 2009. Volume 5823 of 

LNCS., Springer, 650-665. 

 

Wölger, S., Siorpaes, K., Bürger, T., Simprel, E., Thaler, S. and Hofer, C. (2011). 

Interlinking data - approaches and tools. Technical report, STI Innsbruck, University of 

Innsbruck. 



 72

Παράρτηµα Α: Αρχεία xml 

 

Α.1 tweetsRdf.xml (απόσπασµα) 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax- ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:lc="http://islab.uom.gr/semweb/"> 
 
....... 
 
<rdf:Description rdf:about="http://islab.uom.gr/sem web/tweet5"> 

<rdf:type rdf:resource="http://islab.uom.gr/semweb/ Tweet"/> 
<lc:mentions 

rdf:resource="http://islab.uom.gr/semweb/Gordon_Bro wn"/> 
</rdf:Description> 
 
<rdf:Description 
rdf:about="http://islab.uom.gr/semweb/Gordon_Brown" > 

<rdf:type rdf:resource="http://islab.uom.gr/semweb/ Entity"/> 
<rdfs:label> Gordon_Brown </rdfs:label> 

</rdf:Description> 
 
....... 
 
</rdf:RDF> 

 

 

Α.2 finalCase.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<Silk> 
 

<Prefixes> 
<Prefix id="rdf" namespace="http://www.w3.org/1999/ 02/22-

rdf-syntax-ns#" /> 
<Prefix id="rdfs" 
namespace="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" / > 
<Prefix id="owl" 
namespace="http://www.w3.org/2002/07/owl#" /> 
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<Prefix id="dbpedia-owl" 
namespace="http://dbpedia.org/ontology/" /> 
<Prefix id="lc" namespace="http://islab.uom.gr/semw eb/" /> 

</Prefixes> 
 

<DataSources> 
<DataSource id="tweetsRdf" type="file"> 

<Param name="file" value="tweetsRdf.xml" /> 
<Param name="format" value="RDF/XML" /> 

</DataSource> 
 
<DataSource id="DBpediaCollection" type="file"> 

<Param name="file" value="DBpediaCollection.xml" />  
<Param name="format" value="RDF/XML" /> 

</DataSource> 
</DataSources> 

 
  <Interlinks> 

<Interlink id="UkElectionsDemo"> 
 
<LinkType>owl:sameAs</LinkType> 
 
<SourceDataset dataSource="tweetsRdf" var="e"> 

<RestrictTo> 
?e rdf:type lc:Entity 

</RestrictTo> 
</SourceDataset> 

 
<TargetDataset dataSource="DBpediaCollection" 

var="s"> 
<RestrictTo> 

?s rdf:type ?any 
</RestrictTo> 

</TargetDataset> 
 

 <LinkageRule> 
<Aggregate type="average"> 

<Compare metric="levenshteinDistance" 
threshold="3"> 

<Input path="?e/rdfs:label" /> 
<Input path="?s/rdfs:label" /> 

</Compare> 
</Aggregate> 

</LinkageRule> 
 

<Filter limit="1"/> 
 

<Outputs> 
<Output maxConfidence="0.2" type="file" > 
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<Param name="file" 
value="finalcase_verify_links.nt"/> 

<Param name="format" value="ntriples"/> 
</Output> 
<Output minConfidence="0.2" type="file"> 

<Param name="file" 
value="finalcase_accepted_links.nt"/> 

<Param name="format" value="ntriples"/> 
</Output> 

</Outputs> 
 
</Interlink> 
 

</Interlinks> 
 
</Silk> 
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Παράρτηµα Β: Αρχεία εφαρµογής µε χρήση αλγορίθµου 

 

Β.1 DBpediaCollection.java 

 

package DBpedia; 

 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

 

import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 

import com.hp.hpl.jena.query.*; 

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 

 

public class DBpediaCollection { 

 

public static void main(String[] args) { 

   

 // create the basic DBpedia-generated OWL model 

OntModel myDBpediaModel0 = 

ModelFactory.createOntologyModel(); 

myDBpediaModel0.setNsPrefix("dbpedia-owl", 

"http://dbpedia.org/ontology/"); 

myDBpediaModel0.setNsPrefix("dbpprop", 

"http://dbpedia.org/property/"); 

   

// create the root resource 

String rootURI = 

"http://dbpedia.org/resource/United_Kingdom_general _electi

on,_2010"; 

Resource subj = myDBpediaModel0.createResource(root URI); 

long numberOfLeaves = 1;  

// auxiliary variable to count the number of resour ces 

  

// root (0-degree leaf) description 

numberOfLeaves = leafDescription(subj, myDBpediaMod el0, 

numberOfLeaves, rootURI); 
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System.out.println("Number of leaves (0-degree 

description) = " + numberOfLeaves); 

 

//################################################# ## 

 

// create the 1st degree descriptions' OWL model 

OntModel myDBpediaModel1 = 

ModelFactory.createOntologyModel(); 

myDBpediaModel1.setNsPrefix("dbpedia-owl", 

"http://dbpedia.org/ontology/"); 

myDBpediaModel1.setNsPrefix("dbpprop", 

"http://dbpedia.org/property/"); 

  

// 1st degree leaves' description 

NodeIterator leafIter1 = myDBpediaModel0.listObject s(); 

while (leafIter1.hasNext()) 

{ 

RDFNode leaf = leafIter1.next(); 

if (leaf.isResource()) 

{ 

rootURI = leaf.toString(); 

subj = myDBpediaModel1.createResource(rootURI); 

numberOfLeaves = leafDescription(subj, 

myDBpediaModel1, numberOfLeaves, rootURI); 

} 

} 

System.out.println("Number of leaves (with 1st-degr ee 

description) = " + numberOfLeaves); 

 

Model myDBpediaModelSum = 

myDBpediaModel0.union(myDBpediaModel1); 

// merge all sub-models 

   

// Print block 

try{ 

FileOutputStream fout=new 

FileOutputStream("C:\\Users\\ Κώστας\\workspace\\DBped

iaCollection.xml"); 

myDBpediaModelSum.write(fout, "RDF/XML"); 
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} 

catch(IOException e){ 

System.out.println("Exception 

caught"+e.getMessage());} 

} 

 

private static long leafDescription(Resource subj,O ntModel 

dbpediaModel, long numberOfLeaves, String rootURI) 

{ 

// SPARQL Query-string creation (select leaves with  

// URIs or literals only!) 

StringBuffer sparqlQueryString = new StringBuffer() ; 

sparqlQueryString.append("select * where {"); 

sparqlQueryString.append("{<" + rootURI + ">  ?prop  

?obj FILTER(!isLiteral(?obj))}"); // URIs 

sparqlQueryString.append("UNION"); 

sparqlQueryString.append 

("{<" + rootURI + "> ?prop ?obj FILTER((lang(?obj) = 

\"\")||(lang(?obj) = \"en\"))}"); // literals 

sparqlQueryString.append("}"); 

  

// Query creation 

Query myQuery = 

QueryFactory.create(sparqlQueryString.toString()); 

 

//Query execution 

QueryExecution qexec = 

QueryExecutionFactory.sparqlService("http://DBpedia .org/sp

arql", myQuery); 

 

try 

{ 

ResultSet results = qexec.execSelect(); 

while (results.hasNext()) 

{ 

numberOfLeaves++; 

QuerySolution soln = 

results.nextSolution(); 
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String propString = 

soln.get("?prop").toString();   

// Jena can't directly cast an RDFNode as Property 

 

int index = propString.indexOf("%"); 

// To avoid improper URIs. 

if (index> -1) {propString = 

propString.replaceAll("%.", "");} 

Property prop = 

dbpediaModel.createProperty(propString); 

RDFNode obj = soln.get("?obj"); 

subj.addProperty(prop, obj);} 

} 

finally {qexec.close();} 

 

System.out.println("Number of leaves until now = " + 

numberOfLeaves); 

return numberOfLeaves; 

}  

} 

 

Β.2 finalcase_accepted_links.nt 

 

<http://islab.uom.gr/semweb/David_Cameron>  

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>  

<http://dbpedia.org/resource/Category:David_Cameron > . 

 

<http://islab.uom.gr/semweb/Gordon_Brown> 

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>   

<http:// dbpedia.org/resource/Category:Gordon_Brown > . 

 

<http://islab.uom.gr/semweb/Nick_Clegg> 

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>  

<http:// dbpedia.org/resource/Category:Nick_Clegg> .  


