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Περίληψη 

Ο συσχετισμός σχημάτων είναι ένα βασικό πρόβλημα σε πολυάριθμες εφαρμογές, 
όπως η ενοποίηση δικτυακά προσανατολισμένων δεδομένων, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η εξέλιξη και τροποποίηση σχημάτων, η εξέλιξη εφαρμογών, οι αποθήκες 
δεδομένων, ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, η κατασκευή και διαχείριση 
ιστοσελίδων καθώς επίσης και η ανάπτυξη εφαρμογών (βασισμένη σε τμήματα). Η 
διαδικασία του συσχετισμού παίρνει δύο σχήματα ως είσοδο και παράγει μια 
συσχέτιση μεταξύ ζευγών των στοιχείων των δύο αυτών σχημάτων για τα οποία 
υπάρχει σημασιολογική αντιστοίχιση. 

Επί των πλείστων, ο συσχετισμός σχημάτων κατά κανόνα πραγματοποιείται 
χειρωνακτικά, ίσως στηριζόμενος σε κάποια γραφική διεπαφή χρήσης. Προφανώς, οι 
συσχετισμοί σχημάτων που καθορίζονται χειρωνακτικά είναι μια χρονοβόρα, 
επιρρεπής στα λάθη και επομένως ακριβή διεργασία. Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμική 
σχέση μεταξύ του επιπέδου της προσπάθειας και του αριθμού των συσχετίσεων που 
θα εκτελεστούν, ένα πρόβλημα που εντείνεται λόγω της ενοποίησης του αυξανόμενου 
αριθμού των πηγών δικτυακών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Μια 
ταχύτερη και λιγότερο κοπιαστική μέθοδος για ενοποίηση πρέπει να βρεθεί. Αυτό 
απαιτεί αυτοματοποιημένη υποστήριξη για συσχετισμό σχημάτων και αυτός ήταν ο 
στόχος της συγκεκριμένης εργασίας. 

Στην εργασία φαίνεται μια ολοκληρωμένη γενική λύση για το πρόβλημα του 
συσχετισμού σχημάτων. Αρχικά προτείνεται ένας υβριδικός σημασιολογικός 
αλγόριθμος συσχέτισης μέσω του οποίου εντοπίζονται ημι-αυτόματα συσχετίσεις 
μεταξύ δύο σχημάτων περιγραφής δεδομένων. Τα σχήματα μπορεί να είναι είτε 
σχεσιακές βάσεις, είτε οντολογίες (RDF, OWL), είτε XML σχήματα (XSD, XDR), 
είτε συνδυασμός αυτών.  Ο αλγόριθμος με την χρήση κατάλληλου λεξικού όρων 
(WordNet) εντοπίζει τις συσχετίσεις, στηριζόμενος κυρίως στην ιεραρχική οργάνωση 
των όρων που ακολουθείται σε αυτό. Για την εύκολη και γρήγορη 
παραμετρικοποίηση του αλγορίθμου υλοποιήθηκε κατάλληλη διεπαφή χρήσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να επιτευχθεί συνεργασία του αλγορίθμου με κάποιο 
αξιόλογο εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων. Η επίτευξη αυτής της συνεργασίας 
οδήγησε, όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση, στη δημιουργία ενός πραγματικά 
ολοκληρωμένου συστήματος εύρεσης και χειρισμού συσχετισμών μεταξύ σχημάτων 
όλων των κατηγοριών και μεγεθών. 
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Summary 

Schema matching is a fundamental problem in many applications, such as integration 
of web-oriented data, e-commerce, schema evolution and migration, application 
evolution, data warehousing, database design, web site creation and management, and 
component-based development. Match operation uses two schemas as input and 
produce a schema mapping between couples of elements of those two schemas which 
are semantically related. 

Most of, schema matching is typically performed manually, perhaps supported by a 
graphical user interface. Obviously, manually specifying schema matches is a time-
consuming, error-prone, and therefore expensive process. Moreover, there is a linear 
relation between the level of effort and the number of matches to be performed, a 
growing problem due to the rapidly increasing number of web data sources and e-
businesses to integrate. A faster and less labor-intensive integration approach is 
needed. This requires automated support for schema matching and this is the aim 
throughout this project.  

In this project, a complete generic solution of the schema matching problem is 
presented. Firstly, a hybrid semantic schema matching algorithm which semi 
automatically finds mappings between two data representing schemas is introduced. 
Relational databases, ontologies (RDF, OWL), XML schemas (XSD, XDR), or a 
combination of them may appear as schema. The algorithm finds the mappings based 
on the hierarchical organization of the elements of a term dictionary (WordNet). 
There is also a graphical user interface to allow the user to parameterize the algorithm 
in an easy and fast way. Extra attention was given in the collaboration of the 
algorithm with a matching management tool. This collaboration, as proved by the 
evaluation of the algorithm, resulted in the creation of an actually generic system for 
detecting and managing matchings between all types and sizes schemas.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Περιεχόμενα 
1.1 ΚΙΝΗΤΡΟ ............................................................................................................................................1 
1.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ...........................................................................................................................................2 
1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ .........................................................................................................................................3

Στην ενότητα αυτή πριν αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ σημαντικό να 
δώσουμε αρχικά ένα ορισμό του όρου «συσχετισμός σχημάτων» (schema matching). 
Λέγοντας λοιπόν συσχετισμό σχημάτων, εννοούμε μια λειτουργία χειρισμού, η οποία 
παίρνει ως είσοδο δύο σχήματα και επιστρέφει τις συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων 
αυτών. Ο συσχετισμός σχημάτων είναι το κύριο στοιχείο που πραγματεύεται η 
συγκεκριμένη εργασία. 

Αρχικά θα γίνει λόγος στα κίνητρα που οδήγησαν στην πρόταση ενός νέου 
σημασιολογικού αλγόριθμου συσχέτισης και μετά θα γίνει λόγος για την συνεισφορά 
της εργασίας αυτής στον τομέα και γενικότερα. Τέλος θα ακολουθήσει μια συνοπτική 
αναφορά στα σημαντικότερα σημεία που μπορεί να δει κανείς στις επόμενες 
ενότητες. 

1.1 Κίνητρο 

Ο συσχετισμός σχημάτων είναι ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα σε πολλές εφαρμογές. 
Χρησιμοποιείται ευρέως στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-business) για τη συσχέτιση 
μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών XML μορφών (formats), στις αποθήκες δεδομένων 
για να συσχετίσει πηγές δεδομένων με το κεντρικό σχήμα της αποθήκης, καθώς 
επίσης και στην ενοποίηση ετερογενών βάσεων δεδομένων και οντολογιών. Η 
τελευταία αυτή εφαρμογή είναι που αποτέλεσε το πρωτεύον κίνητρο για την έναρξη 
της συγκεκριμένης εργασίας. 

Στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το 
PROGNOCHIP, ζητήθηκε η ενοποίηση δύο ετερογενών βάσεων δεδομένων, μιας 
γονιδιακής και μιας κλινικής, σε μια κεντρική οντολογία [51] (Εικόνα 1-1). Για να 
επιτευχθεί ο στόχος αναζητήθηκαν εργαλεία που να μπορούν αυτόματα ή 
ημιαυτόματα να εντοπίζουν συσχετίσεις μεταξύ ετερογενών βάσεων. Η έρευνα 
ανέδειξε πολλά κενά στο τομέα, τα οποία οδήγησαν στην πρόταση της συγκεκριμένης 
εργασίας. 

Όπως διαπιστώθηκε αρχικά, υπάρχουν αρκετά εργαλεία σχετικά με τον τομέα αυτό 
αλλά εκτός του ότι δεν κάλυπταν την περίπτωση μας, τα αποτελέσματα που δίνουν 
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δεν είναι απόλυτα σωστά, αφού ακόμα και ίδιες έννοιες μπορούν να έχουν δομικές 
και ονοματικές διαφορές. Όσο προχωρούσε η έρευνα γίνονταν όλο και πιο εμφανή τα 
κενά του τομέα. Αυτά τα κενά θα μπορούσαν να γίνουν αφορμή για πάρα πολλές 
μελέτες. Ακόμα, έγινε ορατό ότι η συσχέτιση σχημάτων, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, γίνεται από ειδικούς και απαιτεί πολύ χρόνο, και χρήμα κατά συνέπεια, 
για να πραγματοποιηθεί σε συστήματα όπου είναι αναγκαία η συσχέτιση πολλών 
ετερογενών βάσεων δεδομένων. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο στον τομέα 
της βιοπληροφορικής όπου η ενοποίηση μεγάλων οντολογιών, που χρησιμοποιούνται 
από τα διάφορα ινστιτούτα για την περιγραφή των πειραμάτων, παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά του καρκίνου. 

 
Εικόνα 1-1. Πρόβλημα συσχετισμού στο ερευνητικό έργο PROGNOCHIP 

Επιπροσθέτως, τα υπάρχοντα εργαλεία δεν δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να 
πάρει γρήγορα τα αποτελέσματα που επιθυμεί με έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο. Τα 
πιο πολλά από αυτά δεν παρέχουν ούτε καν γραφικό περιβάλλον διαχείρισης. 

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στο να προτείνουμε ένα νέο αλγόριθμο 
σημασιολογικής συσχέτισης σχημάτων, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει – ως επί το 
πλείστον – τα κενά που υπάρχουν στα υπόλοιπα εργαλεία και αφορούν τον αλγόριθμο 
αυτό καθαυτό. Επιπλέον παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον για την αλληλεπίδραση με 
το χρήστη ώστε να του παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. 

1.2 Συμβολή 

Με την εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να καλυφτούν όσο γίνεται περισσότερα 
από τα κενά που εντοπίστηκαν στον τομέα. Έτσι λοιπόν επιτύχαμε: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  3 

 

 

• Τη δημιουργία ενός γενικού εργαλείου συσχέτισης σχημάτων διαφόρων 
ειδών. Το σύστημα μπορεί να πάρει ως είσοδο σχεσιακές βάσεις, σχήματα 
(rdf, owl), καθώς και XML σχήματα (xsd, xdr). 

• Τη δημιουργία ενός υβριδικού σημασιολογικού αλγορίθμου συσχέτισης, με 
βελτιωμένες τεχνικές σε σχέση με παλαιότερους και με αποτελέσματα 
ποιοτικώς καλύτερα. 

• Την εύρεση σημασιολογικών συσχετίσεων διαφορετικών πληθικοτήτων. Ο 
αλγόριθμος δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση συσχετίσεων πληθικότητας 
1:1. 

• Τη μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την χειρωνακτική 
συσχέτιση δύο σχημάτων, χωρίς να έχουμε απώλεια στην ποιότητα των 
αποτελεσμάτων. 

• Με τη διεπαφή που προτείνεται δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
παραμετροποιεί εύκολα και γρήγορα τον αλγόριθμο ανάλογα με την 
περίπτωση. 

• Τη κατασκευή ενός εργαλείου που δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς. Η 
χρήση του καθίσταται εύκολη μέσω της εύχρηστης διεπαφής που περιέχει. Τα 
αποτελέσματα μπορούν να κατανοηθούν και να διαχειριστούν γραφικά μέσω 
του εργαλείου διαχείρισης COMA++ [3].   

• Τη δημιουργία ενός επεκτάσιμου συστήματος που μπορεί στο μέλλον να 
συμπεριλάβει και νέες τεχνικές εύρεσης συσχετίσεων (π.χ. τεχνικές επιπέδου 
στιγμιότυπου). 

• Τη  γένεση ενός συστήματος που μπορεί να δώσει αποδεκτά αποτελέσματα σε 
πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογών (Αποθήκες δεδομένων, Ενοποίηση 
Σχημάτων, Εξέλιξη οντολογιών, Βιοπληροφορική). 

  

1.3 Οργάνωση 

Η υπόλοιπη εργασία οργανώνεται ως εξής. Στο 2ο κεφάλαιο φαίνονται οι αντίστοιχες 
με το σύστημα προσεγγίσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Το πρόβλημα της 
σημασιολογικής ενοποίησης αναλύεται σε διάφορα πεδία εφαρμογών και γίνονται 
ορατά τα κενά που υπάρχουν στον τομέα αυτό. 

Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ο σημασιολογικός αλγόριθμος που προτείνεται στην 
συγκεκριμένη εργασία. Περιγράφεται τόσο η δομή του, όσο και τα κριτήρια 
αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού μέσω αυτών μπορεί κάποιος να δει τις 
δυνατότητες του αλγορίθμου. Το κεφάλαιο τελειώνει με συγκριτικά αποτελέσματα 
του αλγορίθμου και με άλλες παρόμοιες προσεγγίσεις. 
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Στη συνέχεια περνάμε στο 4ο κεφάλαιο όπου αναλύεται όλο το σύστημα που 
υλοποιήθηκε από τρεις σκοπιές. Η μία αφορά τη διεπαφή χρήσης, η άλλη το εργαλείο 
διαχείρισης συσχετίσεων και τη συνεργασία αλγορίθμου και εργαλείου και τέλος η 
τρίτη αφορά την πλατφόρμα χρήσης του λεξικού όρων που χρησιμοποιεί ο 
αλγόριθμος. 

Αφού λοιπόν δούμε ολοκληρωτικά το σύστημα, περνάμε στο 5ο κεφάλαιο όπου 
παρατίθενται τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη δουλειά. Επιπλέον, στο 
κεφάλαιο αυτό μπορεί να δει κανείς τα δυνατά και τα τρωτά σημεία του συστήματος 
και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις αυτού. 

Η εργασία τελειώνει με το παράρτημα όπου φαίνονται οδηγίες εγκατάστασης του 
συστήματος καθώς και τα βασικότερα κομμάτια κώδικα αυτού.  
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2.1 Εισαγωγή 

Μια θεμελιώδης λειτουργία στο χειρισμό της πληροφορίας των σχημάτων είναι η 
διαδικασία συσχετισμού. Η διαδικασία αυτή παίρνει δύο σχήματα ως είσοδο και 
παράγει μια συσχέτιση μεταξύ ζευγών των στοιχείων των δύο αυτών σχημάτων για τα 
οποία υπάρχει σημασιολογική αντιστοίχιση [3,15,20,23,32,35,37,41,44,45,48,49]. Ο 
συσχετισμός παίζει κεντρικό ρόλο σε πολυάριθμες εφαρμογές, όπως ενοποίηση 
δικτυακά προσανατολισμένων δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξέλιξη και 
τροποποίηση σχημάτων, εξέλιξη εφαρμογών, αποθήκες δεδομένων, σχεδιασμός 
βάσεων δεδομένων, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων καθώς επίσης και στην 
ανάπτυξη εφαρμογών (βασισμένη σε τμήματα). 

Επί των πλείστων, ο συσχετισμός σχημάτων κατά κανόνα πραγματοποιείται 
χειρωνακτικά, ίσως στηριζόμενος σε κάποια γραφική διεπαφή χρήσης. Προφανώς, οι 
συσχετισμοί σχημάτων που καθορίζονται χειρωνακτικά είναι μια χρονοβόρα, 
επιρρεπής στα λάθη και επομένως ακριβή διεργασία. Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμική 
σχέση μεταξύ του επιπέδου της προσπάθειας και του αριθμού των συσχετίσεων που 
θα εκτελεστούν, ένα πρόβλημα που εντείνεται λόγω της ενοποίησης του αυξανόμενου 
αριθμού των πηγών δικτυακών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Μια 
ταχύτερη και λιγότερο κοπιαστική μέθοδος για ενοποίηση πρέπει να βρεθεί. Αυτό 
απαιτεί αυτοματοποιημένη υποστήριξη για συσχετισμό σχημάτων. 

Για την εξασφάλιση αυτής της αυτοματοποιημένης υποστήριξης, θέλουμε να δούμε 
μια γενική, προσαρμοζόμενη υλοποίηση συσχετισμού που χρησιμοποιείται ευρέως σε 
διάφορες περιοχές εφαρμογών. Αυτή θα διευκόλυνε τη δημιουργία εργαλείων 
προορισμένων για κάποια εφαρμογή εργαλείων τα οποία θα συμπεριλάμβαναν 
αυτόματο συσχετισμό σχημάτων. Μια τέτοια γενική υλοποίηση μπορεί να είναι μια 
συνιστώσα-κλειδί σε μια πιο περιεκτική διαχειριστική προσέγγιση, όπως αυτή που 
προτάθηκε στα [3,11,12,13]. 

Ευτυχώς, υπάρχει πολλή δουλειά που έχει γίνει πάνω σε συσχετισμό σχημάτων 
σχετικά με μετάφραση (translation) και ενοποίηση σχημάτων (integration), 
αναπαράσταση γνώσης (knowledge representation), εκμάθηση μηχανής (machine 
learning) και ανάκτηση πληροφορίας (retrieval). Οι κύριοι στόχοι αυτής της ενότητας 
είναι να ερευνηθούν οι παλαιότερες προσεγγίσεις και να παρουσιαστεί μια ταξινομία 
που να εξηγεί τα κοινά χαρακτηριστικά και τις ελείψεις τους. 

2.2 Περιοχές Εφαρμογών 

Για να αποδείξουμε τη σημασία του συσχετισμού σχημάτων, συνοψίζουμε τη χρήση 
του σε διάφορες περιοχές εφαρμογών βάσεων δεδομένων. 
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2.2.1 Ενοποίηση Σχημάτων 

Η περισσότερη δουλειά πάνω στο συσχετισμό σχημάτων έχει υποκινηθεί από το 
πρόβλημα της ενοποίησης των σχημάτων: να σχηματιστεί μια γενική όψη δεδομένου 
ενός συνόλου ανεξάρτητα ανεπτυγμένων σχημάτων [4]. Στο χώρο της τεχνητής 
νοημοσύνης, αυτό είναι το πρόβλημα της ενοποίησης ανεξάρτητα ανεπτυγμένων 
οντολογιών [2], για την παραγωγή μιας ενοποιημένης οντολογίας. 

Εφόσον τα σχήματα είναι ανεξάρτητα κατασκευασμένα, συχνά έχουν διαφορετική 
δομή και ορολογία, ακόμα και αν μοντελοποιούν την ίδια περιοχή του πραγματικού 
κόσμου. Έτσι, το πρώτο βήμα στην ενοποίηση σχημάτων είναι η αναγνώριση και ο 
χαρακτηρισμός των σχέσεων μέσα σε ένα σχήμα. Αυτή είναι μια διαδικασία 
συσχέτισης σχημάτων. Όταν αυτές αναγνωριστούν, τα στοιχεία του συσχετισμού 
μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα συναφές, ενοποιημένο σχήμα όψης. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της ενοποίησης, ή κάποιες φορές σαν ένα ξεχωριστό βήμα, 
δημιουργούνται προγράμματα ή επερωτήσεις που επιτρέπουν την μετάφραση των 
δεδομένων από τα αρχικά σχήματα στην ενοποιημένη αναπαράσταση. 

Μια διαφοροποίηση του προβλήματος της ενοποίησης σχημάτων είναι η ενοποίηση 
ενός ανεξάρτητα ανεπτυγμένου σχήματος με ένα δοσμένο θεμελιώδες σχήμα. Και 
πάλι όμως αυτό απαιτεί προσαρμογή της δομής και της ορολογίας των δύο σχημάτων, 
που περικλείει το συσχετισμό σχημάτων. 

2.2.2 Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) 

Μια ακόμη διαφοροποίηση του προβλήματος της ενοποίησης σχημάτων είναι η 
ενοποίηση πηγών δεδομένων σε μια αποθήκη δεδομένων. Μια αποθήκη δεδομένων 
είναι μια βάση δεδομένων (που υποστηρίζει λογικές αποφάσεις) η οποία έχει εξαχθεί 
από ένα σύνολο πηγών δεδομένων. Η διαδικασία της εξαγωγής απαιτεί 
μετασχηματισμό των δεδομένων από την μορφοποίηση (format) της πηγής στην 
μορφοποίηση της αποθήκης. Όπως έχει διαφανεί στο [13], η διαδικασία του 
συσχετισμού είναι χρήσιμη στο σχεδιασμό μετασχηματισμών. Δεδομένης μιας πηγής 
δεδομένων, μια προσέγγιση για την κατασκευή των κατάλληλων μετασχηματισμών 
είναι να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία της πηγής που υπάρχουν και στην αποθήκη. 
Αυτή είναι η διαδικασία του Συσχετισμού (Match operation). Μετά από τη 
δημιουργία μια αρχικής συσχέτισης, ο σχεδιαστής της αποθήκης δεδομένων πρέπει να 
εξετάσει τις σημασιολογικές (semantic) λεπτομέρειες του κάθε στοιχείου της πηγής 
και να κατασκευάσει μετασχηματισμούς που προσαρμόζουν αυτή τη σημασιολογία 
με αυτή της αποθήκης. Μια άλλη προσέγγιση για να ενοποιηθεί μια νέα πηγή 
δεδομένων S΄ είναι να ξαναχρησιμοποιηθεί ένας ήδη υπάρχων μετασχηματισμός 
πηγή-σε-αποθήκη S⇒W. Αρχικά, ανιχνεύονται τα κοινά στοιχεία των S΄ και S 
(διαδικασία Συσχετισμού) και ο S⇒W ξαναχρησιμοποιείται για τα κοινά αυτά 
στοιχεία. 

2.2.3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) 

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εμπορικοί συνέταιροι (partners) ανταλλάσσουν 
μηνύματα που περιγράφουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Συνήθως, κάθε 
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εμπορικός συνέταιρος χρησιμοποιεί τη δική του μορφοποίηση μηνύματος. Οι 
μορφοποιήσεις μηνυμάτων μπορούν να διαφέρουν στη σύνταξή τους, όπως οι δομές 
EDI (electronic data interchange – ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων), XML, ή 
τυπικές δομές δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα 
μηνυμάτων. Για να κατασταθεί ένα σύστημα ικανό για ανταλλαγή μηνυμάτων, οι 
σχεδιαστές των εφαρμογών πρέπει να μετατρέψουν τα μηνύματα ώστε ο κάθε 
συνέταιρος να λαμβάνει μηνύματα στην μορφοποίηση που απαιτεί. 

Μέρος του προβλήματος της μετάφρασης των μηνυμάτων είναι η μετάφραση μεταξύ 
διαφορετικών σχημάτων μηνυμάτων. Τα σχήματα των μηνυμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα, κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς τύπους 
δεδομένων και διαφορετικά εύρη επιτρεπτών τιμών. Τα πεδία ομαδοποιούνται σε 
δομές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ δύο μορφοποιήσεων. Για παράδειγμα, η 
μία μπορεί να είναι μια επίπεδη δομή (flat structure) που απλά παραθέτει τα πεδία 
ενώ μια άλλη να ομαδοποιεί τα σχετικά πεδία. Μπορεί, ακόμα, και οι δύο 
μορφοποιήσεις να χρησιμοποιούν εμφωλευμένες δομές (nested structure) αλλά να 
ομαδοποιούν τα πεδία με διαφορετικούς συνδυασμούς. 

Η μετάφραση διαφορετικών σχημάτων μηνυμάτων είναι, εν μέρει, ένα πρόβλημα 
συσχετισμού σχημάτων. Σήμερα, οι σχεδιαστές εφαρμογών πρέπει να καθορίσουν 
χειρωνακτικά πως σχετίζονται οι μορφοποιήσεις των μηνυμάτων. Μια διαδικασία 
Συσχετισμού θα μείωνε τη χειρωνακτική δουλειά παράγοντας μια πρόχειρη 
συσχέτιση μεταξύ των δύο σχημάτων μηνυμάτων. Όμως, ο σχεδιαστής εφαρμογών θα 
έπρεπε ακόμα να επιβεβαιώνει και ίσως να τροποποιεί το αποτέλεσμα του αυτόματου 
συσχετισμού. 

2.2.4 Σημασιολογική Επεξεργασία Επερωτήσεων (Semantic Query 
Processing) 

H ενοποίηση δεδομένων, η αποθήκη δεδομένων και το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
μοιάζουν μεταξύ τους, με την έννοια ότι εμπλέκουν την ανάλυση του χρόνου που 
απαιτείται για τη σχεδίαση ενός σχήματος ώστε να παράγουν συσχετίσεις και πιθανόν 
ένα ενοποιημένο σχήμα. Ένα κάπως διαφορετικό σενάριο είναι η επεξεργασία 
σημασιολογικών επερωτήσεων – ένα πραγματικό σενάριο όπου ο χρήστης καθορίζει 
την έξοδο μιας επερώτησης (π.χ. η έκφραση SELECT στην SQL) και το σύστημα 
ανακαλύπτει πως θα παράγει αυτή την έξοδο (π.χ. προσδιορίζοντας τις εκφράσεις 
FROM και WHERE στην SQL). Η δήλωση του χρήστη καθορίζεται ως προς τις 
σχετικές με αυτήν έννοιες, οι οποίες μπορεί να μην είναι ίδιες με τα ονόματα των 
στοιχείων που καθορίζονται στο σχήμα της βάσης δεδομένων. Έτσι, στην πρώτη 
φάση της επεξεργασίας της επερώτησης, το σύστημα πρέπει να αντιστοιχίσει τις 
έννοιες που καθορίζονται από το χρήστη στην έξοδο της επερώτησης με τα στοιχεία 
του σχήματος. Αυτό είναι επίσης μια φυσική εφαρμογή της διαδικασίας Συσχετισμού. 

Μετά τη συσχέτιση της εξόδου της επερώτησης με τα στοιχεία του σχήματος, το 
σύστημα πρέπει να παράγει μια πιστοποίηση (π.χ. η έκφραση WHERE) που δίνει τη 
σημασιολογία της συσχέτισης. Τεχνικές που παράγουν αυτή την πιστοποίηση έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια [30,36,52,54]. 
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2.3 Τελεστής Συσχετισμού 

Για να ορίσουμε τον τελεστή Συσχετισμού (Match operator), πρέπει να επιλέξουμε 
μια αναπαράσταση για τα σχήματα που δέχεται ως είσοδο και για τις συσχετίσεις που 
παράγει. Θα εξερευνήσουμε πολλές προσεγγίσεις του Συσχετισμού. Οι οποίες 
εξαρτώνται πολύ από τα είδη της πληροφορίας των σχημάτων που χρησιμοποιούν και 
από τον τρόπο που τη μεταφράζουν. Ωστόσο, έχουν ελάχιστη εξάρτηση από την 
εσωτερική αναπαράσταση της πληροφορίας, εκτός αν αυτή είναι αρκετά εκφραστική 
ώστε να αναπαραστήσει την πληροφορία που μας ενδιαφέρει. Κατά συνέπεια, για το 
σκοπό αυτής της εργασίας, ορίζουμε ένα σχήμα που είναι απλά ένα σύνολο στοιχείων 
συσχετισμένα με κάποια δομή. 

Στην πράξη, μια συγκεκριμένη αναπαράσταση πρέπει να επιλεχθεί, όπως ένα μοντέλο 
σχέσης-οντότητας (entity-relationship – ER), ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο 
(object-oriented – OO), XML, ή κατευθυνόμενοι γράφοι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει 
μια φυσική αντιστοιχία μεταξύ των συστατικών που συνθέτουν την αναπαράσταση 
και είτε των εννοιών των σχημάτων είτε της δομής: οντότητες και σχέσεις στα ER 
μοντέλα, αντικείμενα και σχέσεις στα ΟΟ μοντέλα, στοιχεία, υποστοιχεία και 
IDREFs στην XML, και κόμβοι και ακμές στους γράφους. 

Ορίζουμε μια συσχέτιση ως το σύνολο των στοιχείων συσχέτισης (mapping 
elements), καθένα από τα οποία δηλώνει ότι κάποια στοιχεία του σχήματος S1 
συσχετίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία του S2. Επιπλέον, κάθε στοιχείο συσχέτισης 
μπορεί να έχει μια έκφραση συσχέτισης (mapping expression) που δηλώνει πως 
συσχετίζονται τα στοιχεία του S1 και του S2. Η έκφραση συσχέτισης μπορεί να είναι 
κατευθυνόμενη, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη λειτουργία (function) από τα 
στοιχεία του S1 που αναφέρονται από το στοιχείο συσχέτισης στα στοιχεία του S2 
που αναφέρονται από το στοιχείο συσχέτισης. Ή μπορεί να είναι μη κατευθυνόμενη, 
που συνεπάγεται μια σχέση (relation) μεταξύ ενός συνδυασμού στοιχείων του S1 και 
του S2. 

Για παράδειγμα, ο Πίνακας 2-1 αφορά σε δύο σχήματα S1 και S2 που αναπαριστούν 
πελατειακή πληροφορία. Μια συσχέτιση μεταξύ του S1 και του S2 μπορεί να περιέχει 
ένα στοιχείο συσχέτισης που να σχετίζει το Cust.C# με το Customer.CustID σύμφωνα 
με την έκφραση συσχέτισης “Cust.C# = Customer.CustID”. Ένα στοιχείο συσχέτισης 
με έκφραση “Concatenate (Cust.FirstName, Cust.LastName) = Customer.Contact” 
περιγράφει μια συσχέτιση μεταξύ δύο στοιχείων του S1 και ενός του S2. 
 

Στοιχεία S1 Στοιχεία S2 
Cust 
 C#  
 CName  
 FirstName  
 LastName 

Customer 
 CustID  
 Company  
 Contact  
 Phone 

Πίνακας 2-1. Δείγματα σχημάτων εισόδου 

Ορίζουμε ως τελεστή Συσχετισμού μια συνάρτηση που παίρνει δύο σχήματα S1 και 
S2 ως είσοδο και επιστρέφει μια συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών σχημάτων ως 
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έξοδο. Κάθε στοιχείο συσχέτισης του αποτελέσματος του Συσχετισμού υποδηλώνει 
ότι συγκεκριμένα στοιχεία του S1 λογικά αντιστοιχούν – συσχετίζονται – σε 
συγκεκριμένα στοιχεία του S2, όπου η σημασιολογία αυτής της αντιστοιχίας 
εκφράζεται από την έκφραση συσχέτισης του στοιχείου συσχέτισης. Δυστυχώς, τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το συσχετισμό των στοιχείων των S1 και S2 
βασίζονται σε ευρηστικούς κανόνες (heuristics) οι οποίες δεν αποδίδονται εύκολα με 
έναν ακριβή μαθηματικό τρόπο ώστε να μας οδηγήσει στην υλοποίηση του 
Συσχετισμού. Μας απομένει, λοιπόν, η πρακτική, αν και μαθηματικώς ανεπαρκής, 
επιδίωξη της παραγωγής μιας συσχέτισης, σύμφωνης με τις ευρεστικές που 
προσεγγίζει αυτό που οι χρήστες θεωρούν καλή συσχέτιση. 

Παρόμοια με προηγούμενες δουλειές, επικεντρωνόμαστε κυρίως σε αλγόριθμους 
συσχέτισης που επιστρέφουν συσχετίσεις που δεν περιέχουν εκφράσεις συσχέτισης. 
Επομένως, αναπαριστούμε μια συσχέτιση ως μια σχέση ομοιότητας, ≅, μεταξύ 
συνόλων πεδίων του S1 και S2, όπου κάθε συσχετιζόμενο ζεύγος είναι στοιχείο του 
γενικού συσχετισμού των σχημάτων S1 και S2. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα του 
Συσχετισμού μεταξύ των σχημάτων που φαίνονται στον Πίνακα 2-1 θα μπορούσε να 
είναι “Cust.C# ≅ Customer.CustID”, “Cust.CName ≅ Customer.Company”, και 
“{Cust.FirstName, Cust.LastName} ≅ Customer.Contact”. Μια ολοκληρωμένη 
δήλωση του αποτελέσματος του Συσχετισμού θα μπορούσε να περιέχει την έκφραση 
συσχέτισης κάθε στοιχείου, όπως “Cust.C# = Customer.CustID”, “Cust.CName = 
Customer.Company”, και “Concatenate(Cust.FirstName, Cust.LastName) = 
Customer.Contact”. Ακολούθως, όταν υπεισέρχονται εκφράσεις συσχέτισης θα τις 
αναφέρουμε ρητά, ειδάλλως θα χρησιμοποιούμε την ≅. 

Ο Συσχετισμός έχει ομοιότητες με την πράξη της Συνένωσης (join) των σχεσιακών 
βάσεων. Όπως ο Συσχετισμός, έτσι και η Συνένωση είναι μια δυαδική πράξη που 
καθορίζει ζεύγη από αντίστοιχα στοιχεία από τις λειτουργίες εισόδου. Από την άλλη 
πλευρά, υπάρχουν αρκετές διαφορές. Πρώτον, ο Συσχετισμός λειτουργεί με 
μεταδεδομένα (σχήματα) ενώ η Συνένωση με δεδομένα (στιγμιότυπα). Δεύτερον, 
κάθε στοιχείο του αποτελέσματος της Συνένωσης συσχετίζει ένα μόνο στοιχείο της 
πρώτης εισόδου με ένα στοιχείο συσχέτισης της δεύτερης ενώ ένα στοιχείο του 
αποτελέσματος του Συσχετισμού μπορεί να συνδέει πολλαπλά στοιχεία και από τις 
δύο εισόδους. Τρίτο και τελευταίο, η σημασιολογία (semantics) της Συνένωσης 
καθορίζεται από μια έκφραση σύγκρισης (comparison expression), π.χ. μια 
κατάσταση ισότητας για τη φυσική συνένωση, που πρέπει να ισχύει για όλα τα 
στοιχεία εισόδου του συσχετισμού. Κατ’ αντίθεση, κάθε στοιχείο στο αποτέλεσμα 
του Συσχετισμού μπορεί να έχει διαφορετική έκφραση συσχετισμού. Ως εκ τούτου, η 
σημασιολογία του Συσχετισμού είναι λιγότερο αυστηρή από αυτής της Συνένωσης 
και είναι πιο δύσκολο να αποδοθεί με ένα συνεπή τρόπο. 
 
Όπως έχει παρουσιαστεί στο [13], οι διαδικασίες του Εξωτερικού Συσχετισμού 
(OuterMatch) είναι ανάλογες με του Συσχετισμού όπως και η Εξωτερική Συνένωση 
είναι ανάλογη με τη Συνένωση. Ένας δεξιός (ή αριστερός) Εξωτερικός Συσχετισμός 
εξασφαλίζει ότι κάθε στοιχείο του S2 (ή του S1) αναφέρεται στη συσχέτιση. Ένας 
πλήρης Εξωτερικός Συσχετισμός εξασφαλίζει ότι κάθε στοιχείο και του S1 και του S2 
αναφέρεται στη συσχέτιση. Δεδομένου ενός αλγορίθμου για τη διαδικασία 
Συσχετισμού, ο Εξωτερικός Συσχετισμός μπορεί να υπολογιστεί εύκολα αθροίζοντας 
τα στοιχεία στο αποτέλεσμα του συσχετισμού που προκύπτει από τα διαφορετικά μη 
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αναφερόμενα στοιχεία του S1 ή του S2. Δεν αναφερόμαστε περαιτέρω στον 
Εξωτερικό Συσχετισμό.  

2.4 Αρχιτεκτονική 

Όταν ανασκοπούμε και συγκρίνουμε προσεγγίσεις σχετικά με το Συσχετισμό, βοηθά 
το να έχουμε κατά νου μια αρχιτεκτονική υλοποίησης. Γι’ αυτό, περιγράφουμε μια 
υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική για μια γενική και προσαρμόσιμη υλοποίηση του 
Συσχετισμού. 
 
Η Εικόνα 2-1 απεικονίζει τη συνολική αρχιτεκτονική. Οι πελάτες είναι εφαρμογές 
που βασίζονται στα σχήματα και εργαλεία από διαφορετικές περιοχές, όπως 
ηλεκτρονικό επιχειρείν, πύλες (portals) και αποθήκες δεδομένων. Κάθε εργαλείο 
χρησιμοποιεί τη γενική υλοποίηση του Συσχετισμού για τον αυτόματο καθορισμό 
συσχετίσεων μεταξύ δύο σχημάτων εισόδου. Οι συντάκτες σχημάτων XML, τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη πυλών, τα εργαλεία για τη μοντελοποίηση βάσεων 
δεδομένων μπορούν να προσπελάσουν βιβλιοθήκες για την επιλογή των υπαρχόντων 
σχημάτων, όπως φαίνεται στο κάτω αριστερά τμήμα της Εικόνας 2-1. Το σύστημα 
Συσχετισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες και άλλη βοηθητική 
πληροφορία, όπως τα λεξικά ή οι θησαυροί λέξεων (thesaurus), προκειμένου να βρει 
τις συσχετίσεις. 

Εργαλείο 1 
(σχήματα πυλών) 

Εργαλείο 2 
(σχήματα ηλεκτρονικού 
επιχειρείν) 

Εργαλείο 3 
(σχήματα αποθηκών 
δεδομένων) 

Εργαλείο 4 
(σχεδιασμός βάσεων 
δεδομένων) 

 
 
 

Γενικός Συσχετισμός 
 

Εσωτερική αναπαράσταση 
σχημάτων 

Σχήματα εισαγωγής/εξαγωγής 
 
  Εξωτερικές     
  βιβλιοθήκες 
  (λεξικά,    
  σχήματα, ...) 

 

Εικόνα 2-1. Υψηλού Επιπέδου Αρχιτεκτονική Γενικού Συσχετισμού. 

Υποθέτουμε ότι η γενική υλοποίηση του Συσχετισμού αναπαριστά τα σχήματα ώστε 
να συσχετίζονται σε μια ομοιόμορφη εσωτερική αναπαράσταση. Αυτή η ομοιόμορφη 
αναπαράσταση μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα του Συσχετισμού αφού δεν 
ασχολείται με το μεγάλο αριθμό από διαφορετικά (ετερογενή) μοντέλα για την 
αναπαράσταση των σχημάτων. Τα εργαλεία που είναι απολύτως συνυφασμένα με το 
πλαίσιο εργασίας μπορούν να δουλέψουν άμεσα στην εσωτερική αναπαράσταση. Τα 
υπόλοιπα εργαλεία χρειάζονται προγράμματα εισαγωγής/εξαγωγής (import/export) 
για να μεταφράσουν τις τοπικές αναπαραστάσεις σχημάτων (όπως η XML, η SQL, ή 
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η UML) και τις εσωτερικές αναπαραστάσεις. Ένας εισαγωγέας (importer) που 
διατηρεί τη σημασιολογία μεταφράζει τα σχήματα εισόδου από τις τοπικές 
αναπαραστάσεις τους στην εσωτερική αναπαράσταση. Παρόμοια, ένας εξαγωγέας 
(exporter) μεταφράζει συσχετίσεις που παράγονται από τη γενική υλοποίηση του 
Συσχετισμού από την εσωτερική αναπαράσταση στην αναπαράσταση που απαιτείται 
από κάθε εργαλείο. Αυτό επιτρέπει τη γενική υλοποίηση του Συσχετισμού να 
λειτουργεί αποκλειστικά στην εσωτερική αναπαράσταση. 

Γενικά, είναι αδύνατο να καθοριστούν πλήρως αυτόματα όλες οι συσχετίσεις μεταξύ 
δύο σχημάτων, κυρίως γιατί τα περισσότερα σχήματα έχουν κάποια σημασιολογικά 
στοιχεία που επηρεάζουν τα κριτήρια του συσχετισμού τα οποία όμως δεν είναι 
τυπικά εκφρασμένα ή συχνά δεν έχουν εγγραφεί (documented). Η υλοποίηση του 
Συσχετισμού θα έπρεπε, λοιπόν, να καθορίζει υποψήφιους συσχετισμούς, τους 
οποίους ο χρήστης θα δεχτεί, θα απορρίψει ή θα τροποποιήσει. Ακόμα, ο χρήστης 
πρέπει να μπορεί να καθορίσει συσχετισμούς για στοιχεία για τα οποία το σύστημα 
αδυνατεί να βρει ικανοποιητικούς υποψήφιους συσχετισμούς. 

2.5 Ταξινόμηση προσεγγίσεων συσχέτισης σχημάτων 

Σε αυτή την ενότητα ταξινομούμε τις σημαντικότερες μεθόδους για το συσχετισμό 
σχημάτων. Στην Εικόνα 2-2 παρουσιάζεται ένα τμήμα αυτού του σχήματος 
ταξινόμησης μαζί με κάποιες άλλες προσεγγίσεις. 

Μια υλοποίηση του Συσχετισμού μπορεί να χρησιμοποιεί πολλούς αλγορίθμους 
συσχετισμού ή συσχετιστές (matchers). Αυτό μας δίνει την ικανότητα να επιλέξουμε 
τους συσχετιστές ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και τους τύπους των σχημάτων. 
Δεδομένου ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς συσχετιστές διακρίνουμε δύο 
υποπροβλήματα. Πρώτον, υπάρχει η πραγματοποίηση ανεξάρτητων συσχετιστών, 
καθένας από τους οποίους υπολογίζει μια συσχέτιση βασιζόμενος σε ένα μόνο 
κριτήριο συσχέτισης. Δεύτερον, υπάρχει ο συνδυασμός από ανεξάρτητους 
συσχετιστές, είτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια συσχέτισης (π.χ. ισότητα 
ονόματος και τύπου) μέσα σε έναν υβριδικό συσχετιστή είτε συνδυάζοντας πολλαπλά 
αποτελέσματα συσχετισμού που παράχθηκαν από διαφορετικούς αλγορίθμους 
συσχέτισης. Για ανεξάρτητους συσχετιστές, πρέπει να έχουμε υπόψη τα παρακάτω 
ευρέως ορθογώνια κριτήρια ταξινόμησης: 

• Στιγμιότυπο έναντι σχήματος: Οι μέθοδοι συσχετισμού μπορούν να λάβουν 
υπόψη δεδομένα ενός στιγμιοτύπου (π.χ. περιεχόμενα δεδομένων) ή μόνο 
πληροφορία επιπέδου σχήματος. 

• Στοιχείο κατά διάρθρωσης συσχετισμού: Ο Συσχετισμός μπορεί να 
υλοποιηθεί για ανεξάρτητα στοιχεία συσχετισμού, όπως γνωρίσματα 
(attributes), ή για συνδυασμούς στοιχείων, όπως σύνθετες σχηματικές δομές. 

• Γλώσσα κατά περιορισμού: Ένας συσχετιστής μπορεί να χρησιμοποιεί μια 
μέθοδο γλωσσικά βασισμένη (π.χ. βασιζόμενος στις περιγραφές ονομάτων και 
κειμένου των στοιχείων σχημάτων) ή μια μέθοδο βασισμένη σε περιορισμούς 
(π.χ. βασιζόμενος σε κλειδιά και σχέσεις). 
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• Πληθικότητα συσχετισμών (Matching cardinality): Κάθε στοιχείο της 
συσχέτισης που παράχθηκε μπορεί να σχετίζει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
ενός σχήματος με ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός άλλου σχήματος, 
παράγοντας τέσσερις περιπτώσεις: 1:1, 1:n, n:1, n:m. Επιπλέον, μπορεί να 
υπάρχουν διαφορετικές πληθικότητες συσχετισμών στο επίπεδο του 
στιγμιοτύπου. 

• Βοηθητική πληροφορία: Οι περισσότεροι συσχετιστές όχι μόνο στηρίζονται 
στα σχήματα εισόδου S1 και S2 αλλά και σε βοηθητική πληροφορία, όπως 
λεξικά, εξωτερικά σχήματα, προηγούμενες αποφάσεις συσχετισμού και 
είσοδο του χρήστη.  

 

Μέθοδοι Συσχετισμού Σχημάτων 

Μέθοδοι Ανεξάρτητων  
Συσχετιστών 

Συνδυασμός Συσχετιστών 

Βασισμένος 
μόνο στο σχήμα 

Βασισμένος στο 
στιγμιότυπο/ 
περιεχόμενο 

Υβριδικοί 
Συσχετιστές 

Συνδυασμός 
Ανεξάρτητων 
Συσχετιστών 

Επίπεδο 
στοιχείου 

Επίπεδο 
δομής Επίπεδο 

στοιχείου

Γλωσσο-
λογία 

Βασισμένοι σε 
περιορισμούς 

Βασισμένοι σε 
περιορισμούς 

Γλωσσο-
λογία 

 Ομοιότητα  
    ονόματος 
 Ομοιότητα  

    περιγραφής 
 Καθολικοί  

    χώροι ονομάτων 

 Ομοιότητα  
    τύπου 
 Ιδιότητες  

    κλειδιών 

 Συσχετισμός 
γράφων 

 ΙR τεχνικές 
(συχνότητες 
λέξεων, 
όροι 
κλειδιά)

 Μορφή και 
εύρη τιμών 

Χειρωνακτικά: 
επαναληπτική 
ανάδραση χρήστη 

Αυτόματα:  
- επιλογή 
συσχετιστή 

- συνδυασμός 
αποτελεσμάτων 

  ...   ...    ...   ...        ... 
Περισσότερα κριτήρια: 
- Πληθικότητα συσχετισμών
- Βοηθητική πληροφορία 

Παραδειγματικές Μέθοδοι

Βασισμένοι σε 
περιορισμούς 

Εικόνα 2-2. Ταξινόμηση Μεθόδων Συσχετισμού Σχημάτων 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ταξινόμηση μας δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε 
διαφορετικούς τύπους σχημάτων (σχεσιακές, XML, αντικειμενοστραφείς, κτλ.) και 
την εσωτερική τους αναπαράσταση, διότι οι αλγόριθμοι βασίζονται κυρίως στο είδος 
της πληροφορίας που εκμεταλλεύονται, όχι την αναπαράσταση αυτής. 

Στις επόμενες τρεις ενότητες, περιγράφουμε τις κύριες εναλλακτικές διαδρομές 
σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια ταξινόμησης.  
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2.6 Συσχετιστές Επιπέδου Σχήματος (Schema-level 
Matchers) 

Οι συσχετιστές επιπέδου σχήματος λαμβάνουν υπόψη μόνο την πληροφορία του 
σχήματος, όχι τα δεδομένα του στιγμιοτύπου. Η διαθέσιμη πληροφορία περιέχει τις 
συνήθεις ιδιότητες των στοιχείων σχημάτων, όπως ονόματα, περιγραφή, τύπος 
δεδομένων, διαφορετικά είδη σχέσεων (part-of, is-a κτλ.), περιορισμοί, δομές 
σχημάτων. Γενικά, ένας συσχετιστής θα βρει πολλούς υποψήφιους συσχετισμούς. Για 
κάθε υποψήφιο, είναι σύνηθες να εκτιμάται ο βαθμός της ομοιότητας με μια 
κανονικοποιημένη αριθμητική τιμή μέσα στο διάστημα 0 έως 1, ώστε να βρεθούν οι 
καλύτεροι υποψήφιοι συσχετισμοί (όπως στα [3,8,15,17,20,23,35,37,48,49]). 

Αρχικά, περιγράφουμε τις κύριες εναλλακτικές μεθόδους για βαθμό συσχέτισης 
(match granularity) και πληθικότητα συσχετισμών. Στη συνέχεια, καλύπτουμε τους 
συσχετιστές που βασίζονται στη γλωσσολογία και σε αυτούς που βασίζονται σε 
περιορισμούς. Τέλος, σκιαγραφούμε τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην 
επαναχρησιμοποίηση των βοηθητικών δεδομένων, π.χ. τα ήδη ορισμένα σχήματα και 
τα προηγούμενα αποτελέσματα Συσχετισμού. 

2.6.1 Βαθμός Συσχέτισης (Granularity of Match) 

Διακρίνουμε δύο κύριες μεθόδους για το βαθμό συσχέτισης, συσχετισμός επιπέδου 
στοιχείου και συσχετισμός επιπέδου δομής. Για κάθε στοιχείο του πρώτου σχήματος, 
ο συσχετισμός επιπέδου στοιχείου καθορίζει τα στοιχεία συσχετισμού στο δεύτερο 
σχήμα εισόδου. Στην απλούστερη περίπτωση, μόνο τα στοιχεία του χαμηλότερου 
επιπέδου λεπτομέρειας (lowest granularity) λαμβάνονται υπόψη, και αυτό καλείται 
ατομικό επίπεδο (atomic level), για παράδειγμα τα γνωρίσματα σε ένα σχήμα XML ή 
οι στήλες σε ένα σχεσιακό σχήμα. Για τα τμήματα σχημάτων που φαίνονται στον 
Πίνακα 2-2, ένας παραδειγματικός συσχετισμός ατομικού επιπέδου είναι Address.ZIP 
≅ CustomerAddress.PostalCode (υπενθύμιση: το ≅ σημαίνει συσχετίζει). 

Ο συσχετισμός επιπέδου δομής, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε συνδυασμούς 
συσχετισμών στοιχείων που παρουσιάζονται μαζί σε μια δομή. Υπάρχει πληθώρα 
περιπτώσεων, αναλόγως του πόσο πλήρης και ακριβής συσχέτιση δομής απαιτείται. 
Στην ιδανική περίπτωση, όλα τα μέρη των δομών στα δύο σχήματα συσχετίζονται 
πλήρως. Εναλλακτικά, μόνο κάποια μέρη απαιτείται να συσχετίζονται (π.χ. ένα 
μερικός συσχετισμός δομής). Παραδείγματα και των δύο περιπτώσεων διαφαίνονται 
στον Πίνακα 2-2. Προσέξτε ότι ο συσχετισμός επιπέδου δομής χρησιμοποιείται 
συνδυαστικά με το συσχετισμό στοιχείων, όπως για παράδειγμα, για να συσχετιστεί 
το “State” με το “USState” και το “ZIP” με το “PostalCode”. 
 

Στοιχεία S1 Στοιχεία S2  
Address  

Street  
City  
State  
ZIP 

CustomerAddress 
Street  
City  
USState 

PostalCode 

Πλήρης δομικός συσχετισμός των 
Address and CustomerAddress 
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AccountOwner 
Name 
Address 
Birthdate 
TaxExempt 

Customer  
Cname  
CAddress  

CPhone 

Μερικός δομικός συσχετισμός των 
AccountOwner and Customer 

Πίνακας 2-2. Πλήρης κατά Μερικού Συσχετισμού Δομής (παράδειγμα) 

Για πιο σύνθετες περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητα του δομικού συσχετισμού 
μπορεί να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη γνωστά πρότυπα ισοδυναμίας (equivalence 
patterns), τα οποία μπορούν να φυλαχτούν σε μια βιβλιοθήκη. Ένα τέτοιο απλό 
πρότυπο φαίνεται στην Εικόνα 2-3 το οποίο συσχετίζει δύο δομές σε μια is-a ιεραρχία 
σε μια μόνη δομή. Η υποκλάση του πρώτου σχήματος αναπαριστάται με ένα λογικό 
γνώρισμα στο δεύτερο σχήμα. Ένα άλλο γνωστό ισοδύναμο πρότυπο αποτελείται από 
δύο δομές διασυνδεδεμένες μέσω μιας αναφορικής σχέσης και το οποίο ισοδυναμεί 
με μια δομή (βασικά την συνένωση των δύο). Θα δούμε ένα παράδειγμα αυτού στην 
ενότητα 2.6.4.  

Employee 

PartimeEmployee 

≅

 
 
 
 
IsPartime: Boolean 

Employee 

 

Εικόνα 2-3. Ισοδύναμο πρότυπο (equivalence pattern) 

Ο συσχετισμός επιπέδου στοιχείου δεν περιορίζεται στο ατομικό επίπεδο, αλλά 
μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερου βαθμού (όχι ατομικά) στοιχεία. Για 
παράδειγμα, μεγαλύτερου επιπέδου βαθμοί περιέχουν καταχωρήσεις αρχείων, 
οντότητες, κλάσεις, σχεσιακούς πίνακες και XML στοιχεία. Σε αντίθεση με το 
συσχετιστή επιπέδου δομής, μια τέτοια προσέγγιση επιπέδου στοιχείου λαμβάνει 
υπόψη μόνο το στοιχείο μεγαλύτερου επιπέδου, αγνοώντας τη δομή και τα στοιχεία 
του. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα στοιχεία “Address” και “CustomerAddress” 
στον Πίνακα 2-2 είναι πιθανό να συσχετίζονται μπορεί να αποδειχθεί με ένα 
συσχετισμό επιπέδου στοιχείου που βασίζεται στο όνομα χωρίς να υπολογιστούν τα 
υπόλοιπα στοιχεία. 

Ο συσχετισμός επιπέδου στοιχείου μπορεί να υλοποιηθεί με αλγορίθμους παρόμοιους 
με τη διαδικασία σχεσιακής συνένωσης (relational join). Ανάλογα με τον τύπο του 
συσχετιστή, η σύγκριση Συσχετισμού μπορεί να βασίζεται σε ιδιότητες όπως το 
όνομα, την περιγραφή ή τον τύπο δεδομένων ενός στοιχείου σχήματος. Για κάθε 
στοιχείο ενός σχήματος S1, όλα τα στοιχεία του άλλου σχήματος S2 με την ίδια ή 
παρόμοια τιμή για την ιδιότητα συσχετισμού πρέπει να αναγνωριστούν. Μια γενική 
υλοποίηση, παρόμοια με τη διαδικασία συνένωσης εμφωλευμένου βρόχου (nested-
loop join), συγκρίνει κάθε στοιχείο του S1 με κάθε στοιχείο του S2 και ορίζει μια 
μετρική ομοιότητας για κάθε ζεύγος. Μόνο οι συνδυασμοί με τιμή ομοιότητας 
μεγαλύτερη από ένα κατώφλι θεωρούνται υποψήφιοι συσχετισμοί. Για ειδικές 
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περιπτώσεις υπάρχουν πιο αποδοτικές υλοποιήσεις. Για παράδειγμα, όπως και στις 
ισοενώσεις (equi-join), ο έλεγχος της ισότητας κάποιων ιδιοτήτων μπορεί να γίνει με 
κατακερματισμό (hashing) ή ταξινόμηση-συγχώνευση (sort-merge). Η παρόμοια με 
τη συνένωση (join-like) υλοποίηση είναι πραγματοποιήσιμη σε υβριδικούς 
συσχετιστές όπου λαμβάνουμε υπόψη πολλές ιδιότητες κάθε φορά (π.χ. τύπος 
ονόματος και δεδομένων). 

2.6.2 Πληθικότητα Συσχέτισης (Match Cardinality) 

Ένα στοιχείο S1 (ή S2) μπορεί να συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα στοιχεία S2 (ή 
S1). Έτσι, έχουμε την πληθικότητα της συνήθης σχέσης μεταξύ στοιχείων 
συσχετισμού των δύο σχημάτων εισόδου, να είναι 1:1 και τις συνολοστραφείς 
περιπτώσεις 1:n, n:1, και n:m. Ο συσχετισμός επιπέδου στοιχείου τυπικά περιορίζεται 
στις πληθικότητες 1:1, n:1, και 1:n μεταξύ των στοιχείων. Για να λάβουμε n:m 
συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων συνήθως πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δομική 
ενσωμάτωση των στοιχείων και αυτό καλύπτεται από το συσχετισμό επιπέδου δομής.  

Ο Πίνακας 2-3 δείχνει κάποια παραδείγματα των τεσσάρων περιπτώσεων. Στη πρώτη 
σειρά, ο συσχετισμός είναι 1:1 υποθέτοντας ότι κανένα άλλο στοιχείο του S1 δεν 
συσχετίζεται με το “Amount” και κανένα άλλο στοιχείο του S2 δεν συσχετίζεται με 
το “Price”. Οι προηγούμενες εργασίες ασχολούνταν κυρίως στον 1:1 συσχετισμό 
λόγω της δυσκολίας του αυτόματου καθορισμού των εκφράσεων συσχέτισης στις 
άλλες περιπτώσεις. Όταν συσχετίζονται πολλά στοιχεία S1 (ή S2) τη φορά, 
παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούνται εκφράσεις για να καθορίσουν τον τρόπο 
συσχέτισης αυτών των στοιχειών. Για παράδειγμα, η σειρά 4 χρησιμοποιεί μια SQL 
έκφραση που συνδυάζει γνωρίσματα από δύο πίνακες. Αντιστοιχεί σε μια n:m σχέση 
στο επίπεδο γνωρισμάτων (τέσσερα γνωρίσματα S1 συσχετίζονται με δύο 
γνωρίσματα S2) και σε μια n:1 σχέση στο επίπεδο δομής (δύο πίνακες, οι Β και Ρ, στο 
συσχετισμό S1 και ένας πίνακας, ο Α, στον S2). Ο Συσχετισμός επιπέδου δομής 
εξασφαλίζει ότι τα δύο στοιχεία Α παράγονται μαζί έτσι ώστε να λάβουμε σωστούς 
συνδυασμούς. 
 

 Πληθικότητα Συσχετισμού Στοιχείο S1 Στοιχείο S2 Έκφραση Συσχέτισης 

1. 1:1 επίπεδο στοιχείου Price Amount Αmount = Price 

2. n:1 επίπεδο στοιχείου Price, Tax Cost Cost = Price*(1+Tax/100) 

3. 1:n επίπεδο στοιχείου Name FirstName, 
LastName 

FirstName, LastName = 
Exract (Name, …) 

4. n:1 επίπεδο δομής 
(n:m επίπεδο στοιχείου) 

Β.Title, 
B.PuNo, 
P.PuNo, 
P.Name 

A.Book, 
A.Publisher 

A.Book, A.Publisher = 
Select B.Title, P.Name 
From B, P 
Where B.PuNo=P.PuNo 

Πίνακας 2-3. Πληθικότητα Συσχετισμού (παραδείγματα) 

Πρέπει να προσέξουμε ότι εκτός των πληθικοτήτων του συσχετισμού στο επίπεδο του 
σχήματος, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πληθικότητες στο επίπεδο στιγμιοτύπου. 
Για τα πρώτα τρία παραδείγματα του Πίνακα 2-3, ένα στιγμιότυπο του S1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 17 

 

 

συσχετίζεται με ένα στιγμιότυπο του S2 (1:1 συσχετισμός επιπέδου στιγμιοτύπου). Το 
παράδειγμα στην τέταρτη σειρά αντιστοιχεί σε μια n:1 συσχέτιση επιπέδου 
στιγμιοτύπου, που συνδυάζει δύο στιγμιότυπα, ένα από το Β και ένα από το Ρ σε ένα 
από το Α. Ένα παράδειγμα n:m συσχετισμού επιπέδου στιγμιοτύπου είναι ο 
συνδυασμός των στιγμιοτύπων των ανεξάρτητων πωλήσεων του S1 με τα 
διαφορετικά στιγμιότυπα αθροιζόμενων πωλήσεων (ανά μήνα, τέταρτο κτλ.) του S2. 

2.6.3 Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις (Linguistic approaches) 

Οι συσχετιστές που βασίζονται στη γλώσσα ή γλωσσολογικοί χρησιμοποιούν 
ονόματα και κείμενο (π.χ. λέξεις ή προτάσεις) για να βρουν σημασιολογικά παρόμοια 
στοιχεία σχημάτων. Παρακάτω περιγράφουμε δύο προσεγγίσεις επιπέδου σχήματος, 
τον ονοματικό συσχετισμό (name matching) και τον περιγραφικό συσχετισμό 
(description matching).  

2.6.3.1 Συσχέτιση βασισμένη στο όνομα 

Ο συσχετισμός που βασίζεται στα ονόματα συσχετίζει στοιχεία σχήματος με όμοια ή 
παρόμοια ονόματα. Η ομοιότητα των ονομάτων μπορεί να καθοριστεί και να 
μετρηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας: 

• Ισότητα ονομάτων 

Μια σημαντική υποπερίπτωση είναι η ισότητα των ονομάτων από τον ίδιο 
XML χώρο ονομάτων, αφού αυτό εξασφαλίζει ότι τα ίδια ονόματα όντως 
έχουν την ίδια σημασιολογία. 

• Ισότητα αναπαραστάσεων κανονικών (canonical) ονομάτων κατόπιν 
αποκοπής και άλλης προεπεξεργασίας. 

Είναι σημαντικό στο χειρισμό ειδικών συμβόλων προθεμάτων/επιθεμάτων 
(π.χ. CName  customer name, και EmpNO  employee number) 

• Ισότητα συνωνύμων 

(π.χ. car  automobile, και make  brand)  

• Ισότητα υπερωνύμων1 

(π.χ. book is-a publication και article is-a publication δηλώνει ότι book  
publication, article  publication, και book  article) 

• Ομοιότητα ονομάτων βασισμένα σε κοινά υπό-αλφαριθμητικά, προφορά, 
soundex (μια κωδικοποίηση των ονομάτων βασισμένη περισσότερο στο πως 
ακούγονται παρά στο πως γράφονται), κτλ. 

                                                 
1 Το Χ είναι υπερώνυμο του Υ αν το Υ είναι ένα είδος του Χ. Για παράδειγμα, υπερώνυμα 
της «βελανιδιάς» είναι τα «δέντρο» και «φυτό». 
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(π.χ. representedBy  representative, ShipTo  Ship2) 

• Συσχετισμοί ονομάτων που δίνονται από το χρήστη 

(π.χ. reportsTo  manager, issue  bug) 

Η εκμετάλλευση των συνωνύμων ή των υπερωνύμων απαιτεί τη χρήση θησαυρών 
λέξεων ή κοινών λεξικών. Τα γενικά λεξικά της φυσικής γλώσσας μπορεί να είναι 
επίσης χρήσιμα, ή και τα πολυγλωσσικά λεξικά (π.χ. αγγλο-γερμανικό) για το 
χειρισμό σχημάτων εισόδου διαφορετικών γλωσσών. Επιπλέον, ο συσχετισμός 
ονομάτων μπορεί να χρησιμοποιεί λεξικά καθορισμένα για πεδία ή επιχειρήσεις και 
is-a ταξινομίες που περιλαμβάνουν κοινά ονόματα, συνώνυμα και περιγραφές 
στοιχείων σχημάτων, συντμήσεις, κτλ. Αυτά τα συγκεκριμένα λεξικά απαιτούν μια 
αξιόλογη προσπάθεια για να κατασκευαστούν σε ένα συνεπή τρόπο. Η προσπάθεια 
αυτή αξίζει την επένδυση, ειδικά για σχήματα με σχετικά επίπεδη δομή όπου τα 
λεξικά παρέχουν τα πιο σημαντικά στοιχεία για συσχέτιση. Επιπροσθέτως, 
χρειάζονται διάφορα εργαλεία για να επιτρέψουν στα ονόματα να προσπελαστούν και 
να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως χρειάζονται και σε ένα συντάκτη σχημάτων όταν 
ορίζει νέα σχήματα. 

Τα ομώνυμα είναι ίδιες ή παρόμοιες λέξεις που αναφέρονται σε διαφορετικά 
πράγματα. Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι τα ομώνυμα μπορούν να μπερδέψουν ένα 
αλγόριθμο συσχετισμού. Τα ομώνυμα είναι μέρος της φυσικής γλώσσας, για 
παράδειγμα «κόμμα» ως πολιτικός σχηματισμός και σημείο στίξης, ή μπορεί να είναι 
συγκεκριμένα για ένα πεδίο εφαρμογής, όπως η “γραμμή” που μπορεί να σημαίνει 
την κατευθυντήρια γραμμή μιας επιχείρησης ή την τηλεφωνική γραμμή. Ένας 
ονοματικός συσχετιστής μπορεί να μειώσει τους λανθασμένους υποψήφιους 
συσχετισμούς εκμεταλλευόμενος αταίριαστη πληροφορία που παρέχεται από τους 
χρήστες ή λεξικά. Τουλάχιστον, ο συσχετιστής μπορεί να προσφέρει μια 
προειδοποίηση για ενδεχόμενη αμφισημία εξαιτίας πολλαπλών ερμηνειών ενός 
ονόματος. Μια πιο αυτοματοποιημένη χρήση της αταίριαστης πληροφορίας είναι 
πιθανή με τη χρήση πληροφορίας από τα συμφραζόμενα, για παράδειγμα, για να 
ξεχωρίσει το Order.Line από το Business.Line. Μια τέτοια τεχνική κάνει πιο ασαφή 
τη διάκριση μεταξύ σημασιολογικών και δομικών τεχνικών. 

Ο συσχετισμός που βασίζεται στα ονόματα χρησιμοποιείται για στοιχεία με 
διαφορετικά επίπεδα βαθμών. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο για ένα 
χαμηλότερου επιπέδου στοιχείο σχήματος να ληφθούν επίσης υπόψη τα ονόματα των 
στοιχείων του σχήματος στο οποίο ανήκει (π.χ. να βρει ότι author.name ≅ 
AuthorName). Αυτό είναι παρόμοιο με τη μη αμφισημία των ομώνυμων όταν 
βασιζόμαστε στα συμφραζόμενα. 

Ο συσχετισμός που βασίζεται στα ονόματα δεν περιορίζεται στο να βρει τους 1:1 
συσχετισμούς. Δηλαδή, μπορεί να αναγνωρίσει πολλούς σχετικούς συσχετισμούς για 
ένα δοσμένο στοιχείο σχήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να συσχετίσει το 
“τηλέφωνο” με το “τηλέφωνο οικίας” και το “τηλέφωνο εργασίας”. 

Ο ονοματικός συσχετισμός μπορεί να οδηγηθεί από συσχετισμό επιπέδου στοιχείου, 
που περιγράφηκε στην ενότητα 2.6.1. Στην περίπτωση των συνωνύμων και των 
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υπερωνύμων, η παρόμοια με την συνένωση διαδικασία εμπλέκει ένα λεξικό D ως μια 
επιπλέον είσοδο. Αν θεωρήσουμε μια σαν σχεσιακή (relation-like) αναπαράσταση με 

S1 (name, …)  // μια σειρά για κάθε στοιχείο σχήματος S1 
S2 (name, …)  // μια σειρά για κάθε στοιχείο σχήματος S2 
D (name1, name2, similarity) // βαθμός ομοιότητας για τα name1 - name2  

          μέσα στο 0..1 

τότε μια λίστα με όλους τους υποψήφιους συσχετισμούς μπορεί να παραχθεί από την 
παρακάτω πράξη συνένωσης τριών τρόπων 

 
Select S2.name, S1.name, D.similarity 
From S1, S2, D 
Where (S1.name = D.name1) and (D.name2 = S2.name)  

and (D.similarity > threshold) 

Αυτό υποθέτει ότι το D περιέχει όλα τα σχετικά ζεύγη της μεταβατικής κλειστότητας 
(transitive closure) για παρόμοια ονόματα. Για παράδειγμα, αν τα A-B-0.9 και B-C-
0.8 είναι στο D, τότε θα περιμέναμε το D να περιέχει επίσης τα B-A-0.9, C-B-0.8, και 
πιθανόν τα A-C-σ, C-A-σ. Επομένως, θα περιμέναμε η τιμή ομοιότητας σ να είναι .9 
× .8 = .72, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο της ομοιότητας, τη χρήση ομώνυμων, 
και πιθανόν άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε deliver-
ship-.9 και ship-boat-.9, αλλά όχι deliver-boat-σ για κάθε τιμή ομοιότητας σ. 

2.6.3.2 Συσχέτιση βασισμένη στην περιγραφή 

Συχνά, τα σχήματα περιέχουν σχόλια σε φυσική γλώσσα που εκφράζουν την 
αναμενόμενη σημασιολογία των στοιχείων του σχήματος. Αυτά τα σχόλια μπορούν 
να εκτιμηθούν γλωσσολογικά για να καθορίσουν την ομοιότητα ανάμεσα σε στοιχεία 
σχημάτων. Για παράδειγμα, αυτό θα βοηθούσε να βρεθεί ότι τα παρακάτω στοιχεία 
συσχετίζονται, μέσω μιας γλωσσολογικής ανάλυσης των σχολίων που υπάρχουν σε 
κάθε στοιχείο σχήματος: 

S1: empn // employee name 
S2: name // name of employee 

Αυτή η γλωσσολογική ανάλυση μπορεί να είναι απλή εξάγοντας λέξεις – κλειδιά από 
την περιγραφή, οι οποίες χρησιμοποιούνται για σύγκριση συνωνύμων, και άρα 
ονομάτων. Ή μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για 
κατανόηση φυσικής γλώσσας προκειμένου να βρούμε σημασιολογικά ισοδύναμες 
εκφράσεις. 

2.6.4 Προσεγγίσεις Βασισμένες στους Περιορισμούς (Constraint-
based approaches) 

Τα σχήματα πολύ συχνά περιέχουν περιορισμούς για τον ορισμό τύπων δεδομένων 
και ευρών τιμών, μοναδικότητας, προαιρετικότητας, τύπων σχέσεων και βαθμών, κτλ. 
Αν τα δύο σχήματα εισόδου περιέχουν τέτοια πληροφορία, αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ένα συσχετιστή για να καθορίσει την ομοιότητα των στοιχείων 
των σχημάτων [31]. Για παράδειγμα, η ομοιότητα μπορεί να βασιστεί στην 
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ισοδυναμία τύπων δεδομένων και πεδίων, των χαρακτηριστικών των κλειδιών (π.χ. 
μοναδικό, πρωτεύον, ξένο), των βαθμών σχέσεων (π.χ. 1:1 σχέσεις), ή των is-a 
σχέσεων. 

Η υλοποίηση μπορεί συχνά να πραγματοποιηθεί όπως περιγράφηκε στην ενότητα 
2.6.1 με ένα συσχετισμό επιπέδου στοιχείου όπως της συσχέτισης, χρησιμοποιώντας 
τώρα τους τύπους δεδομένων, τις δομές, και τους περιορισμούς στις συγκρίσεις. 
Ισοδύναμοι τύποι δεδομένων και ονόματα περιορισμών (π.χ., string ≅ varchar, 
primary key ≅ unique) μπορούν να δοθούν από ένα ειδικό πίνακα συνωνύμων. 
 

Στοιχεία S1 Στοιχεία S2 
Employee 

EmpNo – int, primary key 
EmpName – varchar (50) 
DeptNo – int, references Department 
Salary – dec (15,2)  
Birthdate – date 

Department 
DeptNo – int, primary key 
DeptName – varchar (40) 

Personnel 
Pno – int, unique 
Pname – string  
Dept – string  
Born – date 

Πίνακας 2-4. Συσχετισμός που βασίζεται σε περιορισμούς (παράδειγμα) 

Στο παράδειγμα του Πίνακα 2-4, η πληροφορία του τύπου και του κλειδιού 
υποδεικνύει ότι το Born συσχετίζεται με το Birthdate και το Pno συσχετίζεται είτε με 
το EmpNo ή το DeptNo. Τα υπόλοιπα στοιχεία του S2 Pname και Dept είναι 
αλφαριθμητικά και άρα μάλλον συσχετίζονται με το EmpName ή το DeptName. 

Όπως διαφαίνεται από το παράδειγμα, μόνο η χρήση της πληροφορίας περιορισμών 
μπορεί να οδηγήσει σε ατελείς n:m συσχετισμούς, αφού μπορεί να υπάρχουν διάφορα 
στοιχεία σε ένα σχήμα με συγκρίσιμους περιορισμούς. Όμως, η προσέγγιση αυτή 
βοηθά στον περιορισμό του αριθμού των υποψήφιων συσχετισμών και μπορεί να 
συνδυαστεί με άλλους συσχετιστές (π.χ. ονοματικούς συσχετιστές).  

Συγκεκριμένη δομική πληροφορία μπορεί να ερμηνευτεί ως περιορισμός, όπως 
ενδοσχηματικές αναφορές (π.χ. ξένα κλειδιά) και πληροφορία σχετιζόμενη με 
γειτονίες (π.χ. σχέσεις part-of). Τέτοια πληροφορία μας ενημερώνει για το ποια 
στοιχεία ανήκουν στο ίδιο υψηλού επιπέδου στοιχείο σχήματος, μεταβαίνοντας από 
πολυεπίπεδες δομές. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να ερμηνευτούν ως δομές και άρα 
μπορούν να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης από δομικούς συσχετιστές. Ένας 
τέτοιος συσχετισμός μπορεί να λάβει υπόψη την τοπολογία των δομών καθώς και 
τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων (π.χ. για γνωρίσματα, πίνακες/στοιχεία ή πεδία) 
και πιθανόν διαφορετικούς τύπους δομικών ενώσεων (π.χ. σχέσεις part-of ή χρήσης). 

Αναφερόμενοι στον Πίνακα 2-4, οι συσχετισμοί ατομικού επιπέδου που 
ανιχνεύθηκαν προηγουμένως είναι ανεπαρκείς για τη σωστή συσχέτιση του S1 στο S2 
γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε τη συνένωση των S1.Employee και S1.Department 
για να πάρουμε το S2.Personnel. Αυτό μπορεί να ανιχνευθεί αυτόματα παρατηρώντας 
ότι τα στοιχεία του S2.Personnel συσχετίζονται με τα στοιχεία των S1.Employee και 
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S1.Department και ότι τα S1.Employee και S1.Department είναι διασυνδεδεμένα με 
το ξένο κλειδί DeptNo στο Employee που αναφέρεται στο Department. Αυτό μας 
επιτρέπει να καθορίσουμε το σωστό n:m συσχετισμό παρόμοιο με την SQL: 

S2.Personnel (Pno, Pname, Dept, born) ≅ 
Select S1.Employee.EmpNo, S1.Employee.EmpName,  

S1.Department.DeptName, S1.Employee.Birthdate 
From S1.Employee, S1.Department 

Where (S1.Employee.DeptNo = S1.Department.DeptNo) 

Κάποια εξαγωγή συμπεράσματος χρειαζόταν να γίνει, για να δούμε ότι έπρεπε να 
προστεθεί η συνένωση. Αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να παραχθούν 
προβάλλοντας το πρόβλημα σε αυτό του ορισμού των απαιτούμενων συνενώσεων 
στο καθολικό σχεσιακό μοντέλο [30]. 

2.6.5 Επαναχρησιμοποίηση σχημάτων και πληροφοριών συσχέτισης 

Έχουμε ήδη συζητήσει τη χρήση της βοηθητικής πληροφορίας στα σχήματα εισόδου, 
όπως λεξικά, θησαυρούς λέξεων και πληροφορία που δίνεται από το χρήστη και έχει 
σχέση με επιτυχημένους ή αποτυχημένους συσχετισμούς. Ένας άλλος τρόπος να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η πληροφορία ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του Συσχετισμού 
είναι να ενισχύσει και να εκμεταλλευτεί την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων κοινών 
σχημάτων και ήδη ορισμένες συσχετίσεις [3]. Οι προσεγγίσεις που στρέφονται στην 
επαναχρησιμοποίηση είναι πολύ υποσχόμενες, αφού αναμένουμε ότι πολλά σχήματα 
χρειάζονται να συσχετιστούν και ότι τα σχήματα είναι συχνά όμοια μεταξύ τους και 
με προηγουμένως συσχετισμένα σχήματα. Για παράδειγμα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
οι υποδομές συχνά επαναλαμβάνονται μέσα σε διαφορετικές μορφοποιήσεις 
σχημάτων (π.χ. πεδία διευθύνσεων και ονομάτων). 

Η χρήση ονομάτων από XML χώρους ονομάτων ή συγκεκριμένα λεξικά στρέφονται 
ήδη στην επαναχρησιμοποίηση. Μια πιο γενική προσέγγιση είναι να 
επαναχρησιμοποιούνται όχι μόνο ονόματα που είναι καθολικώς ορισμένα αλλά και 
ολόκληρα τμήματα σχημάτων, που περιέχουν χαρακτηριστικά όπως τύπους 
δεδομένων, κλειδιά και περιορισμούς. Κάτι τέτοιο δικαιώνει τους κόπους για συχνά 
χρησιμοποιούμενες οντότητες, όπως διεύθυνση, πελάτης, υπάλληλος, σειρά αγοράς 
και τιμολόγιο, τα οποία θα έπρεπε να δηλωθούν και να διατηρηθούν σε μια 
βιβλιοθήκη σχημάτων. Αν και είναι απίθανο ότι τέτοια σχήματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εφαρμογές του φυσικού κόσμου, μπορούν να 
συγκεκριμενοποιηθούν για μια επιχείρηση, τους εμπορικούς συνεταίρους της, για 
σχετικούς πρότυπους οργανισμούς ή άλλους παρόμοιους ώστε να μειωθεί ο βαθμός 
μεταβλητότητας. Οι επεξεργαστές σχημάτων πρέπει να προσπελαύνουν αυτές τις 
βιβλιοθήκες για να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση ήδη ορισμένων τμημάτων 
των σχημάτων και καθορισμένους όρους, ίσως με έναν οδηγό που παρατηρεί αν ένας 
νέος ορισμός σχήματος είναι παρόμοιος αλλά όχι ταυτόσημος με έναν ήδη υπάρχοντα 
στη βιβλιοθήκη. Τα στοιχεία που επαναχρησιμοποιούνται      με αυτόν τον τρόπο θα 
έπρεπε να περιέχουν το ID της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται, π.χ. μέσω 
XML χώρων ονομάτων, ώστε η υλοποίηση του Συσχετισμού να μπορεί εύκολα να 
ανιχνεύσει και να συσχετίσει τμήματα σχημάτων και ονόματα που προέρχονται από 
την ίδια βιβλιοθήκη. 
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Μια ακόμα γενική προσέγγιση είναι η επαναχρησιμοποίηση ήδη υπαρχουσών 
συσχετίσεων. Θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε συσχετισμούς επιπέδου 
στοιχείου, που έχουν οριστεί προηγουμένως μπορούν απλά να εισαχθούν στο 
θησαυρό λέξεων. Επίσης, θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ολόκληρες δομές, που 
είναι χρήσιμες όταν συσχετίζονται διαφορετικά αλλά παρόμοια σχήματα στο ίδιο 
σχήμα προορισμού (destination schema), όπως μπορεί να παρατηρηθεί όταν 
ενοποιούμε νέες πηγές σε μια αποθήκη δεδομένων ή σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Για 
παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο αν ένα σχήμα S1 πρέπει να αντιστοιχηθεί σε ένα 
σχήμα S2 στο οποίο ένα άλλο σχήμα S έχει ήδη αντιστοιχηθεί. Αν το S1 είναι πιο 
όμοιο με το S από ότι με το S2, τότε μπορεί να απλοποιηθεί η αυτόματη παραγωγή 
υποψήφιων συσχετίσεων με την επαναχρησιμοποίηση των συσχετισμών από το 
υπάρχον αποτέλεσμα του Συσχετισμού(S, S2), αν και χρειάζεται κάποια επιμέλεια 
δεδομένου ότι κάποιοι συσχετισμοί δεν είναι πάντα μεταβατικοί. Ανάμεσα σε άλλα 
πράγματα, αυτό επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση χειρωνακτικώς προσδιορισμένων 
συσχετισμών. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι είμαστε ικανοί να αναγνωρίζουμε 
ότι ένα νέο σχήμα είναι παρόμοιο με ένα άλλο που έχει ήδη συσχετιστεί – ένα 
πρόβλημα συσχετισμού από μόνο του.  

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επαναχρησιμοποίησης φαίνεται στην Εικόνα 2-4 για 
σχήματα παραγγελίες αγοράς. Είχαμε ήδη το Συσχετισμό μεταξύ των S και S2, όπως 
φαίνεται με τα βέλη. Το νέο σχήμα σειράς αγοράς S1 είναι πολύ παρόμοιο με το S. 
Έτσι, για κάθε στοιχείο της δομής του S1 που έχει ένα αντίστοιχο στοιχείο ή μια 
πλήρως συσχετισμένη δομή στο S, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπάρχοντα 
συσχετισμό μεταξύ S και S2. Σε αυτή την (ιδανική) περίπτωση μπορούμε να 
επαναχρησιμοποιήσουμε όλες τις συσχετίσεις· αφού το S2 έχει καλυφτεί πλήρως, δε 
χρειάζεται καμία περαιτέρω επεξεργασία. 
 

Σχήμα S1 Σχήμα S Σχήμα S2 
Purchase-order2 

Product  
BillTo  

Name  
Address 

ShipTo  
Name  
Address 

ContactPhone 

Purchase-order 
Product  
BillTo 

Name  
Address 

ShipTo  
Name  
Address 

Contact  
Name  
Address 

POrder  
Article  
Payee 
BillAddress 
Recipient  
ShipAddress 

Εικόνα 2-4. Σενάριο για την επαναχρησιμοποίηση ενός υπάρχοντος Συσχετισμού. 

2.7 Προσεγγίσεις Επιπέδου Στιγμιοτύπου (instance-level 
approaches) 

Τα δεδομένα επιπέδου στιγμιοτύπου μπορούν να δώσουν σημαντική ενόραση στα 
περιεχόμενα και το νόημα των στοιχείων σχημάτων. Αυτό είναι κυρίως αλήθεια όταν 
περιορίζεται σημαντική πληροφορία των σχημάτων, όπως είναι η περίπτωση σε 
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ημιδομημένα δεδομένα. Στην ακραία περίπτωση, κανένα σχήμα δε δίνεται, αλλά ένα 
σχήμα μπορεί να κατασκευαστεί από δεδομένα στιγμιοτύπου είτε χειρωνακτικά είτε 
αυτόματα (π.χ. ένας οδηγός δεδομένων [26] ή ένας κατάλληλος γράφος δεδομένων 
[55] μπορεί να κατασκευαστεί αυτόματα από XML αρχεία). Ακόμα και όταν είναι 
διαθέσιμη σημαντική σχηματική πληροφορία, η χρήση συσχετισμών επιπέδου 
στιγμιοτύπου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για την αποκάλυψη λανθασμένων 
ερμηνειών της πληροφορίας των σχημάτων. Για παράδειγμα, βοηθά στην επίλυση της 
αμφισημίας μεταξύ ευλογοφανών συσχετισμών επιπέδου σχήματος επιλέγοντας τα 
στοιχεία των οποίων τα στιγμιότυπα είναι πιο όμοια. Οι περισσότερες μέθοδοι που 
έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως για το συσχετισμό επιπέδου σχήματος μπορούν 
να εφαρμοστούν για το συσχετισμό επιπέδου στιγμιοτύπου. Εντούτοις, ορισμένες 
είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμες εδώ. Για παράδειγμα: 

• Για τα στοιχεία κειμένου ένας γλωσσολογικός χαρακτηρισμός βασισμένος σε 
τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας είναι η προτιμώμενη προσέγγιση, π.χ. 
εξάγοντας λέξεις κλειδιά και θέματα βασισμένα στις σχετικές συχνότητες 
λέξεων και συνδυασμών λέξεων, κτλ. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 2-4, 
κοιτάζοντας τα στιγμιότυπα των ονομάτων μπορούμε να καταλήξουμε ότι το 
DeptName είναι καλύτερος υποψήφιος συσχετισμός για το Dept από το 
EmpName. 

• Για πιο δομημένα δεδομένα, όπως αριθμητικά στοιχεία και στοιχεία 
αλφαριθμητικών, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα χαρακτηρισμό βασισμένο σε 
περιορισμούς, όπως τα εύρη και οι μέσοι όροι αριθμητικών τιμών ή μοτίβα 
χαρακτήρων. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να επιτρέψει την αναγνώριση 
τηλεφωνικών αριθμών, ταχυδρομικών κωδικών, γεωγραφικά ονόματα, 
διευθύνσεις, αριθμοί ISBN, SSN, καταχώρηση ημερομηνιών ή καταχωρήσεις 
σχετικές με χρήματα (βασισμένες σε νομισματικά σύμβολα). Στον Πίνακα 2-
4, η πληροφορία στιγμιοτύπου μπορεί να βοηθήσει ώστε το EmpNo να γίνει ο 
πρωτεύων υποψήφιος συσχετισμός για το Pno, π.χ. βασισμένη σε παρόμοια 
εύρη τιμών αντιπαραθέτοντάς τα στο εύρος τιμών του DeptNo. 

Το κύριο όφελος της αποτίμησης των στιγμιοτύπων είναι ένας ακριβής 
χαρακτηρισμός των πραγματικών περιεχομένων των στοιχείων σχημάτων. Αυτός ο 
χαρακτηρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τουλάχιστον δύο τρόπους. Μια 
προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χαρακτηρισμός για τη βελτίωση των 
συσχετιστών επιπέδου σχήματος. Για παράδειγμα, ένας συσχετιστής βασισμένος σε 
περιορισμούς μπορεί να καθορίσει με περισσότερη ακρίβεια αντίστοιχους τύπους 
δεδομένων βασισμένος, παραδείγματος χάριν, στα αποκαλυφθέντα εύρη τιμών και 
μοτίβα χαρακτήρων, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα του Συσχετισμού. Αυτό 
απαιτεί τον χαρακτηρισμό του περιεχομένου και των δύο σχημάτων εισόδου και το 
μεταξύ τους συσχετισμό. 

Μια δεύτερη προσέγγιση είναι να πραγματοποιείται συσχετισμός επιπέδου 
στιγμιοτύπου από μόνος του. Αρχικά, τα στιγμιότυπα του S1 αξιολογούνται για να 
χαρακτηρίσουν τα περιεχόμενα των στοιχείων S1 και τότε, τα στιγμιότυπα του S2 
συσχετίζονται ένα προς ένα έναντι των χαρακτηρισμών των S1 στοιχείων. Τα 
αποτελέσματα του Συσχετισμού ανά στιγμιότυπο πρέπει να συγχωνευθούν για να 
παράγουν μια βαθμονομημένη λίστα (ranked list) με τους S1 υποψήφιους 
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συσχετισμούς για κάθε S2 στοιχείο. Πολλές προσεγγίσεις έχουν προταθεί για την 
υλοποίηση ενός τέτοιου συσχετισμού στιγμιοτύπου ή κατάταξης, όπως κανόνες, 
νευρωνικά δίκτυα και τεχνικές εκμάθησης μηχανής.  

Ο συσχετισμός επιπέδου στιγμιοτύπου μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με 
αξιοποίηση της βοηθητικής πληροφορίας, π.χ. προηγούμενες συσχετίσεις που έχουν 
αποκτηθεί από συσχετισμούς διαφορετικών σχημάτων. Αυτή η προσέγγιση είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη για το συσχετισμό στοιχείων κειμένου παρέχοντας υποψήφιες 
συσχετίσεις για ανεξάρτητες λέξεις κλειδιά. Για παράδειγμα, η προηγούμενη 
ανάλυση μπορεί να μαρτυρήσει ότι η λέξη κλειδί “Microsoft” παρουσιάζεται συχνά 
σε στοιχεία σχημάτων “CompanyName”, “Manufacturer”, κτλ. Για μια νέα εργασία 
συσχετισμού, αν ένα στοιχείο σχήματος X περιέχει συχνά τον όρο “Microsoft” αυτός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του “CompanyName” στο S1 ως έναν 
υποψήφιο συσχετισμό για το X, ακόμα και αν αυτός ο όρος δεν εμφανίζεται συχνά 
στα στιγμιότυπα του S1. 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις για το συσχετισμό σε επίπεδο στιγμιοτύπου δουλεύουν 
κυρίως για την εύρεση συσχετισμών σε επίπεδο στοιχείου. Η εύρεση συσχετισμών 
για σύνολα στοιχείων σχημάτων ή δομών απαιτεί το χαρακτηρισμό των περιεχομένων 
αυτών των συνόλων. Προφανώς, το κύριο πρόβλημα είναι η συνδυαστική έκρηξη του 
αριθμού των πιθανών συνδυασμών των στοιχείων σχημάτων για τους οποίους πρέπει 
να εκτιμηθούν τα στιγμιότυπα. 

2.8 Συνδυασμός Διαφορετικών Συσχετιστών  

Έχουμε δει διάφορους τύπους συσχετιστών και πολλές διαφορετικές παραλλαγές. 
Καθεμία έχει τα δυνατά και τα τρωτά της σημεία. Επομένως, ένας συσχετιστής που 
χρησιμοποιεί μια μόνο προσέγγιση είναι απίθανο να επιτύχει τόσους καλούς 
υποψήφιους συσχετιστές όσους κάποιος που συνδυάζει διάφορες προσεγγίσεις. Αυτό 
ο συνδυασμός μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: τους υβριδικούς συσχετιστές και 
το συνδυασμό ανεξάρτητα εκτελέσιμων συσχετιστών. 

Οι υβριδικοί συσχετιστές συνδυάζουν άμεσα διάφορες προσεγγίσεις συσχετισμού για 
να καθορίσουν υποψήφιες συσχετίσεις βασισμένοι σε πολλαπλά κριτήρια ή πηγές 
πληροφορίας (π.χ. χρησιμοποιώντας συσχετισμούς ονομάτων με χώρους ονομάτων 
και θησαυρούς συνδυασμένους με τη συμβατότητα των τύπων ονομάτων). Αυτοί 
πρέπει να παρέχουν καλύτερους υποψήφιους συσχετιστές και καλύτερη απόδοση από 
την μεμονωμένη εκτέλεση πολλών συσχετιστών. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να 
βελτιωθεί λόγω του γεγονότος ότι ανεπιτυχείς υποψήφιοι συσχετισμοί που 
συσχετίζουν μόνο ένα από πολλά κριτήρια μπορούν να φιλτραριστούν νωρίς, και 
γιατί μπορούν να επιλυθούν πολύπλοκοι συσχετισμοί που απαιτούν τη συνδυασμένη 
εξέταση πολλών κριτηρίων (π.χ. η χρήση των κλειδιών, των τύπων δεδομένων και 
των ονομάτων στον Πίνακα 2-4). 

Ο συσχετισμός στο επίπεδο της δομής επίσης επωφελείται όταν συνδυαστεί με άλλες 
προσεγγίσεις όπως ο ονοματικός συνδυασμός. Ένας τρόπος για τη σύνδεση των 
συσχετισμών επιπέδου δομής και επιπέδου στοιχείου είναι με τη χρήση ενός 
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αλγορίθμου για να παράγει μια μερική συσχέτιση και ενός άλλου για την 
ολοκλήρωση αυτής. 

Ένας υβριδικός συσχετιστής μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση από την 
εκτέλεση πολλών συσχετιστών μειώνοντας τον αριθμό των προσπελάσεων ενός 
σχήματος. Για παράδειγμα, ένας υβριδικός συσχετιστής που εκτελεί συσχετισμούς σε 
επίπεδο στοιχείου μπορεί να ελέγξει πολλά κριτήρια τη φορά σε κάθε S2 στοιχείο 
προτού να συνεχίσει με το επόμενο S2 στοιχείο. 

Από την άλλη πλευρά, κάποιος μπορεί να συνδυάσει τα αποτελέσματα διάφορων 
συσχετιστών που εκτελούνται ανεξάρτητα, περιλαμβάνοντας και τους υβριδικούς 
συσχετιστές. Αυτό επιτρέπει την επιλογή των συσχετιστών που θα εφαρμοστούν και 
το συνδυασμό αυτών με έναν ευέλικτο τρόπο βασισμένο στο πεδίο εφαρμογής και τα 
σχήματα εισόδου (π.χ. διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
δομημένα κατά ημι-δομημένων σχημάτων). Στην απλούστερη περίπτωση, ένα 
εργαλείο ή ο ίδιος ο χρήστης καλεί ένα μόνο συγκεκριμένο συσχετιστή τη φορά. Ο 
χρήστης παρέχει ανάδραση στους υποψήφιους συσχετιστές που βρέθηκαν (δέχεται 
κάποιους, απορρίπτει κάποιους άλλους, προσθέτει χειρωνακτικά κάποιους τρίτους), 
και τότε καλεί έναν άλλο συσχετιστή ώστε να βελτιώσει το αποτέλεσμα. Κατά 
συνέπεια, οι καλούμενοι συσχετιστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ήδη 
ανιχνευμένες συσχετίσεις ώστε να μειώσουν την επιβάρυνση της αξιολόγησης και να 
επικεντρωθούν στα τμήματα του σχήματος που δεν έχουν ακόμα συσχετιστεί. 

Εναλλακτικά, η υλοποίηση του Συσχετισμού θα μπορούσε να είναι τέτοια ώστε να 
γίνεται αυτόματη επιλογή και εκτέλεση πολλών συσχετιστών και συνδυασμός των 
αποτελεσμάτων, όπως στο [23]. Εδώ, οι βαθμονομημένες λίστες των υποψήφιων 
συσχετίσεων συνδυάζονται σε μια. Μια υποψήφια συσχέτιση συμπεριλαμβάνεται στο 
αποτέλεσμα του συσχετισμού μόνο αν η συνδυασμένη τιμή ομοιότητας ξεπερνά ένα 
κατώφλι. Η αυτόματη προσέγγιση μειώνει τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων του 
χρήστη. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια γενική λύση για 
διάφορα πεδία εφαρμογών. 

2.9 Παραδείγματα από την Βιβλιογραφία  

2.9.1 Πρωτότυπα Συσχετιστών Σχημάτων 

Στον Πίνακα 2-5 δείχνουμε επτά δημοσιευμένες υλοποιήσεις πρωτότυπων οι οποίες 
προσαρμόζονται στα κριτήρια ταξινόμησης που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.5. 
Ο πίνακας, επομένως, υποδεικνύει ποιο τμήμα από το χώρο της λύσης καλύπτεται και 
με ποιο τρόπο, υποστηρίζοντας έτσι μια σύγκριση των προσεγγίσεων. Επίσης, 
καθορίζει τους υποστηριζόμενους τύπους σχημάτων, την εσωτερική μορφοποίηση 
της αναπαράστασης των μεταδεδομένων, τις εργασίες που πραγματοποιούνται 
χειρωνακτικά και τα πεδία εφαρμογής (κυρίως ενοποίηση σχημάτων και δεδομένων) 
των υλοποιήσεων. Ο πίνακας φανερώνει ότι μόνο ένα από τα συστήματα λαμβάνουν 
υπόψη δεδομένα στιγμιοτύπων και ότι όλα τα συστήματα επικεντρώνονται σε 1:1 
συσχετισμούς. 
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Σε αυτή την ενότητα, περιγράφουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επτά 
προσεγγίσεων. Στην ενότητα 2.9.2, προβάλλουμε και κάποια άλλα σχήματα. Αυτά 
είναι πιο παλιές  προσεγγίσεις και γι’αυτό δε συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 2-5. 

2.9.1.1 SemInt (Πανεπιστήμιο Northwestern) 

Το πρωτότυπο συσχετισμού SemInt [32,33,34] δημιουργεί μια συσχέτιση μεταξύ 
ανεξάρτητων γνωρισμάτων δύο σχημάτων (π.χ. η πληθικότητα του συσχετισμού είναι 
1:1). Εκμεταλλεύεται μέχρι 15 κριτήρια συσχετισμού βασισμένα σε περιορισμούς και 
5 βασισμένα στα περιεχόμενα. Οι περιορισμοί σε επίπεδο σχήματος χρησιμοποιούν 
τη διαθέσιμη πληροφορία από τον κατάλογο ενός σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΣ). Δεδομένα στιγμιοτύπου χρησιμοποιούνται για να 
βελτιώσουν αυτή την πληροφορία παρέχοντας πραγματικές κατανομές τιμών, 
αριθμητικούς μέσους όρους, κτλ. Για κάθε κριτήριο, το σύστημα χρησιμοποιεί μια 
συνάρτηση για να απεικονίσει κάθε πιθανή τιμή στο διάστημα [0, 1] (π.χ. τύποι 
δεδομένων “char”, “numeric”, και “date” απεικονίζονται στα 1, 0.5, και 0 
αντίστοιχα). Με τη χρήση αυτών των συναρτήσεων, το SemInt προσδιορίζει μια 
υπογραφή συσχετισμού (match signature) για κάθε γνώρισμα η οποία αποτελείται 
από μια τιμή στο διάστημα [0, 1] για Ν κριτήρια συσχετισμού (είτε όλα είτε ένα 
επιλεγμένο υποσύνολο των υποστηριζόμενων κριτηρίων). Αφού οι υπογραφές 
αντιστοιχούν σε σημεία στον Ν-διάστατο χώρο, η ευκλείδια απόσταση μεταξύ των 
υπογραφών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο του βαθμού ομοιότητας, 
προσδιορίζοντας έτσι μια ταξινομημένη λίστα υποψήφιων συσχετίσεων. 

Στην κύρια προσέγγισή του, το SemInt χρησιμοποιεί νευρωνικά δίκτυα για τον 
προσδιορισμό των υποψήφιων συσχετίσεων. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί τα παρόμοια 
γνωρίσματα του πρώτου σχήματος εισόδου (π.χ. ξένα και πρωτεύοντα κλειδιά) να 
συστοιχίζονται (cluster) μαζί. Η συστοίχιση γίνεται αυτόματα αντιστοιχίζοντας όλα 
τα γνωρίσματα με απόσταση μικρότερη από ένα κατώφλι στην ίδια συστοιχία. Το 
νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται με τις υπογραφές των κέντρων των συστοιχιών. Στη 
συνέχεια, οι υπογραφές των γνωρισμάτων του δεύτερου σχήματος τροφοδοτούνται 
στο δίκτυο για να καθοριστεί η συστοιχία – από το πρώτο σχήμα – που συσχετίζει 
καλύτερα τα γνωρίσματα. Βασισμένοι στα πειράματά τους, οι συγγραφείς 
ανακάλυψαν ότι η ευθεία προσέγγιση συσχετισμού βασισμένη στην ευκλείδεια 
απόσταση βρίσκει καλά τα σχεδόν ιδανικά γνωρίσματα, ενώ το νευρωνικό δίκτυο 
είναι καλύτερο στην ανίχνευση λιγότερο παρόμοιων γνωρισμάτων που 
συσχετίζονται2. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση αναγνωρίζει μια συσχέτιση 
μόνο μεταξύ συστοιχιών γνωρισμάτων και όχι ανεξάρτητων γνωρισμάτων. 

Το SemInt αναπαριστά μια δυνατή και ευέλικτη προσέγγιση στον υβριδικό 
συσχετισμό, δεδομένου ότι μπορούν να επιλεχθούν πολλά κριτήρια και να 
αξιολογηθούν ταυτόχρονα. Δεν υποστηρίζει συσχετισμό βασισμένο στα ονόματα ή 
συσχετισμό γράφων για τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί μια 
συσχέτιση στο διάστημα [0,1]. 

                                                 
2 Για να εκτιμήσουμε την αποδοτικότητα μιας προσέγγισης συσχετισμού, οι IR μετρικές Ανάκληση και 
Ακρίβεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η Ανάκληση δείχνει ποιο ποσοστό από όλες τις συσχετίσεις 
των σχημάτων είναι σωστά καθορισμένες. Η Ακρίβεια δείχνει το λόγο όλων των καθορισμένων 
συσχετίσεων που είναι σωστές. 
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2.9.1.2 ARTEMIS (Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Πανεπιστήμιο της Μπρέσια) & 
MOMIS (Πανεπιστήμιο της Μοδένας και Reggio Emilia) 

Το ARTEMIS είναι ένα εργαλείο ενοποίησης σχημάτων [16,17]. Αρχικά υπολογίζει 
σχέσεις (affinities) στο διάστημα [0,1] μεταξύ των γνωρισμάτων, το οποίο είναι ένα 
στάδιο παρόμοιο με το συσχετισμό. Στη συνέχεια, τελειώνει την ενοποίηση των 
σχημάτων μέσω γνωρισμάτων συστοίχισης βασισμένο σε εκείνες τις σχέσεις και 
κατασκευάζει όψεις βασισμένες στις συστοιχίες. 

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε ένα υβριδικό σχεσιακό – ΟΟ μοντέλο που περιέχει το 
όνομα, τύπους δεδομένων και πληθικότητες των γνωρισμάτων και τύπους 
γνωρισμάτων αντικειμένων στόχων που αναφέρονται σε άλλα αντικείμενα. 
Υπολογίζει συσχετίσεις με ένα σταθμισμένο άθροισμα από σχέσεις ονομάτων και 
τύπων δεδομένων και από δομικές σχέσεις. Οι σχέσεις ονομάτων βασίζονται σε 
γενικούς και συγκεκριμένους για ένα πεδίο θησαυρούς λέξεων, όπου κάθε συσχέτιση 
δύο ονομάτων είναι ένα συνώνυμο, υπερώνυμο ή γενική σχέση με μια σταθερή σχέση 
για κάθε τύπο συσχέτισης. Οι σχέσεις τύπων δεδομένων βασίζονται σε ένα γενικό 
πίνακα με συμβατότητες τύπων δεδομένων. Η δομική σχέση δύο οντοτήτων 
βασίζεται στην ομοιότητα των σχέσεων που απορρέουν από αυτές τις οντότητες.  

Το ARTEMIS χρησιμοποιείται ως τμήμα ενός μεσάζοντα μεταξύ ετερογενών βάσεων 
δεδομένων, που καλείται MOMIS (Mediator Environment for Multiple Information 
Sources – Μεσολαβητικό Περιβάλλον για Πολλαπλές Πηγές Πληροφορίας) [8,9]. Το 
MOMIS ενοποιεί ανεξαρτήτως ανεπτυγμένα σχήματα σε ένα εικονικά καθολικό 
σχήμα στη βάση ενός αναφορικού μοντέλου δεδομένων που βασίζεται στα 
αντικείμενα, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση σχεσιακών, 
αντικειμενοστραφών και ημι-δομημένων σχημάτων πηγών. Το MOMIS στηρίζεται 
στο ARTEMIS, στο λεξικό σύστημα WordNet, και στο εργαλείο συμπερασμών που 
βασίζεται στην περιγραφή–λογική (description–logic) ODB–Tools για την παραγωγή 
ενός ενοποιημένου εικονικού σχήματος. Επίσης προσφέρει έναν επεξεργαστή 
επερωτήσεων (με βελτιστοποίηση) για να γίνονται επερωτήσεις στις ετερογενείς 
πηγές δεδομένων. 

2.9.1.3 Clio (IBM Almaden και Πανεπιστήμιο του Τορόντο) 

Το εργαλείο Clio κατασκευάστηκε από την εταιρεία IBM Research Almaden και  
αποσκοπεί σε μια ημι-αυτόματη (υποβοηθούμενη από το χρήστη) δημιουργία 
συσχετίσεων μεταξύ ενός σχήματος στόχου και ενός νέου σχήματος πηγής 
δεδομένων. Αποτελείται από ένα σύνολο Αναγνωστών Σχημάτων (Schema Readers), 
που διαβάζουν ένα σχήμα και το μεταφράζουν σε μια εσωτερική αναπαράσταση, μια 
Μηχανή Ανταπόκρισης (Correspondence Engine – CE), που χρησιμοποιείται για να 
ανιχνευθούν συσχετιζόμενα τμήματα των σχημάτων ή των βάσεων δεδομένων, και 
μια Γεννήτρια Συσχετίσεων (Mapping Generator), που παράγει περιγραφές όψεων για 
να συσχετιστούν τα δεδομένα του σχήματος πηγής στα δεδομένα του σχήματος 
στόχου [28,29]. Η μηχανή ανταπόκρισης χρησιμοποιεί n:m συσχετισμούς επιπέδου 
στοιχείου που έχουν αποκτηθεί λόγω γνώσης ή τους έχει δώσει ο χρήστης μέσω μιας 
γραφικής διεπαφής χρήσης. Στο [42], η Miller και οι συνεργάτες του παρουσίασαν 
έναν αλγόριθμο για την εξαγωγή μιας συσχέτισης μεταξύ του στόχου και της πηγής, 
δοσμένου ενός συνόλου από συσχετισμούς στοιχείων και υποδομών και εκφράσεις 
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συσχετισμού. Επιλέγει αρκετούς από τους συσχετισμούς για να καλύψει ένα μέγιστο 
σύνολο στηλών του σχήματος στόχου και χρησιμοποιεί περιοριστική συλλογιστική 
για να προτείνει ρήτρα συνένωσης για να ενωθούν τα συστατικά του σχήματος πηγής. 

2.9.1.4 Cupid (Microsoft Research και Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον) 

Η προσέγγιση αυτή [35] αναπαριστά έναν υβριδικό τρόπο συσχέτισης σχημάτων, 
συνδυάζοντας τη χρήση ενός ονοματικού συσχετιστή και ενός δομικού αλγορίθμου. 
Με το εργαλείο αυτό εντοπίζονται οι συσχετίσεις των στοιχείων των σχημάτων, 
χρησιμοποιώντας την ομοιότητα των ονομάτων και των τύπων αυτών στο τελευταίο 
επίπεδο (επίπεδο φύλλου). Για να λύσει το πρόβλημα των διαμοιραζόμενων 
στοιχείων, τα σχήματα μετατρέπονται σε δέντρα, στα οποία επιπρόσθετοι κόμβοι 
προστίθενται για να αναπαραστήσουν πολλαπλές σχέσεις μεταξύ ενός 
διαμοιραζόμενου κόμβου και των πατρικών κόμβων αυτού. 

Επιπρόσθετα, για να μπορεί να θεωρηθεί ως μία γενική λύση έχει τις ακόλουθες 
ιδιότητες. Περιλαμβάνει αυτόματη λεκτική συσχέτιση σχημάτων. Υποστηρίζει τόσο 
δομική όσο και ανά στοιχείο συσχέτιση. Οι συσχετίσεις που προκύπτουν εξαρτώνται 
από τα ατομικά στοιχεία (π.χ. φύλλα δέντρου), στα οποία συγκεντρώνεται όλη η 
σημασιολογία. Εκμεταλλεύεται την εσωτερική αναπαράσταση των σχημάτων καθώς 
επίσης τα κλειδιά, τους περιορισμούς και τις όψεις (views). 

To Cupid είναι μια προσέγγιση βασισμένη στα σχήματα (schema-based) και στα 
μεταδεδομένα αυτών και όχι μια προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα (instance-
based). Επίσης, επιστρέφει συσχετίσεις 1:1 και 1:n  και το δυνατό σημείο του είναι ο 
δομικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί (Εικόνα 2-5). Τέλος μπορεί να συσχετίσει 
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων και XML σχήματα. Αλλά μέχρι στιγμής έχει δοκιμαστεί 
μόνο σε ομοειδή σχήματα (π.χ. XML με XML).  

 
Εικόνα 2-5. Δομικός Αλγόριθμος Cupid. 
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 SemInt [32,33,34] ARTEMIS [17] Clio [29] Cupid [35] SF [37] Protoplasm[15] COMA/COMA++ 
[3,20] 

Τύποι Σχημάτων Σχεσιακά, αρχεία Σχεσιακά, OO, ER XML, Σχεσιακά XML, Σχεσιακά Σχεσιακά, RDF, 
XML 

Σχεσιακά, XML, 
ODMG 

Σχεσιακά, RDF, OWL, 
XSD, XDR 

Αναπαράσταση 
Μεταδεδομένων 

Απροσδιόριστη 
(βασισμένη σε 
γνωρίσματα) 

Υβριδική Σχεσιακή / 
ΟΟ Μοντέλο 
Δεδομένων 

Σχήματα Δέντρων Σχήματα Δέντρων Κατευθυνόμενοι 
Γράφοι 
(propagation 
graph) 

Κατευθυνόμενοι 
Γράφοι (SMM graph) 

Κατευθυνόμενοι 
άκυκλοι γράφοι 

Επίπεδο Συσχέτισης Επίπεδο στοιχείου: 
Γνωρίσματα (συστοι-
χίες γνωρισμάτων) 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: οντότητες/ 
σχέσεις/ γνωρίσματα 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: σχέσεις/ 
γνωρίσματα 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: σχέσεις/ 
γνωρίσματα 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: σχέσεις/ 
γνωρίσματα 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: οντότητες/ 
σχέσεις/ γνωρίσματα 

Επίπεδο δομής/ 
στοιχείου: οντότητες/ 
σχέσεις/ γνωρίσματα 

Πληθικότητα Συσχέτισης 1:1 1:1 1:1 και n:1 1:1 και n:1 1:1 1:1 και n:1 1:1 και n:1 

Ονοματικός –– Ισότητα ονομάτων, 
συνώνυμα, 
υπερώνυμα 

Ισότητα ονομάτων/ 
συνώνυμα 

Ισότητα ονομάτων, 
συνώνυμα, ομώνυμα, 
υπερώνυμα 

Ισότητα ονομάτων Ισότητα ονομάτων, 
συνώνυμα, 
υπερώνυμα 

Ισότητα ονομάτων, 
συνώνυμα, 
συντομεύσεις 

Βασισμένος 
σε Περιορι-
σμούς 

15 κριτήρια: τύποι 
ημερομηνίας, μήκος, 
πληροφορίες 
κλειδιού, ...  

Συμβατότητα 
Πεδίων. Στο 
MOMIS, χρήση 
κλειδιών, is-a,  ξένων 
κλειδιών, 
αθροίσματα  

–– Is-a (περιεχόμενο), 
Πληθικότητα σχέσης 

–– Κριτήρια όπως: τύποι 
ημερομηνίας, μήκος, 
πληροφορίες 
κλειδιού, ... 

Αρκετά κριτήρια: τύποι 
ημερομηνίας, μήκος, 
πληροφορίες κλειδιού, 
... 

Συσχετιστές 
Επιπέδου 
Σχήματος 

Δομικός –– Συσχετισμός 
γειτονίας 

–– Συσχετισμός γειτονιάς 
(θέση στο δέντρο) 

Ομοιότητα για 
σχετικά στοιχεία 

Συσχετισμός 
γειτονίας 

Συσχετισμός γειτονίας 
και ομοιότητα για 
σχετικά στοιχεία 
(αναζήτηση κατά 
τμήματα) 

Κειμενο-
στραφής 

–– –– –– –– Συχνότητα 
εμφάνισης 
δεδομένων 

–– –– Συσχετιστές 
Βασισμένοι 
σε 
Στιγμιότυπα Στραμμένος 

σε Περιορι-
σμούς 

Μοτίβα δεδομένων 
χαρακτήρων/ 
αριθμών, κατανομές 
τιμών, μέσοι όροι 

–– –– –– –– –– –– 
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Επαναχρησιμοποίηση/ Χρήση 
Δευτερεύουσας Πληροφορίας 

–– Θησαυροί λέξεων Θησαυροί λέξεων 
(υποδομή για χρήση 
στο μέλλον) 

Θησαυροί λέξεων –– Βοηθητικές 
πληροφορίες 
(θησαυροί λέξεων, 
λεξικά συνωνύμων) 

Θησαυροί λέξεων, 
λεξικό συνωνύμων, 
λεξικό συντμήσεων 

Συνδυασμός Συσχετιστών Υβριδικοί 
Συσχετιστές 

Υβριδοποίηση 
ονοματικών και 
δομικών συσχετιστών 

Υβριδοποίηση 
ονοματικών και 
δομικών συσχετιστών 

Υβριδοποίηση 
ονοματικών και 
δομικών συσχετιστών 

Συνδυασμός 
συσχετιστή 
ονόματος και 
δομικού 
συσχετιστή 

Υβριδοποίηση 
ονοματικών και 
δομικών συσχετιστών 

Υβριδοποίηση 
ονοματικών και 
δομικών συσχετιστών 

Χειρωνακτική Δουλειά / 
Είσοδος από το Χρήστη 

Επιλογή των 
κριτηρίων 
συσχετισμού 
(προαιρετικά) 

Προσαρμογή βαρών 
στους υπολογισμούς 
συσχετίσεων και 
επικύρωση 

Επιλογή των 
κριτηρίων 
συσχετισμού 

Αυτόματη επιλογή 
παραμέτρων- έλλειψη 
διεπαφής χρήσης. 

Επιλογή φίλτρων 
για την περικοπή 
«άχρηστων» 
συσχετίσεων από 
το αποτέλεσμα  

Επιλογή των 
κριτηρίων 
συσχετισμού 

Επιλογή των κριτηρίων 
συσχετισμού 

Πεδία Εφαρμογής Ενοποίηση 
δεδομένων, 3 
περιπτώσεις δοκιμής  

Ενοποίηση σχημάτων Ενοποίηση 
Σχημάτων,ενοποίηση 
δεδομένων 

Ενοποίηση Σχημάτων Ενοποίηση 
σχημάτων 
(αποθήκες 
δεδομένων, 
ηλεκτρονικό 
επιχειρείν)

Ενοποίηση σχημάτων Ενοποίηση σχημάτων 

Σχόλια Νευρωνικά δίκτυα, 
υλοποίηση σε C 

Ενσωματωμένο στο 
μεσάζοντα MOMIS, 
με επεκτάσεις 

Το σύστημα δεν 
χειρίζεται οντολογίες. 

Πολύ καλός δομικός 
αλγόριθμος 

Είναι κυρίως ένας 
υβριδικός δομικός 
αλγόριθμος 

Περίπλοκη 
αναπαράσταση 
μοντέλων-μη 
διαχείριση 
οντολογιών 

Το πιο ολοκληρωμένο 
εργαλείο που 
κυκλοφορεί 

Πίνακας 2-5. Χαρακτηριστικά Προτεινόμενων Προσεγγίσεων για Συσχετισμό Σχημάτων 
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2.9.1.5 SF (Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ) 

Το SF [37] μετατρέπει σχήματα περιγραφής δεδομένων (Σχεσιακές βάσεις, RDF 
οντολογίες και XML σχήματα) σε κατευθυνόμενους γράφους και χρησιμοποιεί 
σταθερά σημεία υπολογισμού για να ανιχνεύσει τις συσχετίσεις μεταξύ των κόμβων 
των γράφων. Τα αποτελέσματα από έναν απλό συσχετιστή ονόματος επιπέδου 
στοιχείου, τροφοδοτούνται σε ένα δομικό συσχετιστή, στηριζόμενος στα σταθερά 
σημεία υπολογισμού ομοιότητας.  

Το σύστημα αυτό δε χρησιμοποιεί κανένα εξωτερικό λεξικό, παρέχει ωστόσο 
διάφορα φίλτρα για την επιλογή των καλύτερων συσχετίσεων από το αποτέλεσμα που 
προέκυψε από τη χρήση του δομικού συσχετιστή. Μετά το τέλος του δομικού 
αλγορίθμου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ποιες συσχετίσεις από το αποτέλεσμα θέλει 
να κρατήσει με την βοήθεια των φίλτρων που του προσφέρει το σύστημα.  

Ο υβριδικός δομικός αλγόριθμος στον οποίο στηρίζεται η προσέγγιση αυτή φαίνεται 
αναλυτικά στην Εικόνα 2-6. 

 
Εικόνα 2-6. Δομικός Αλγόριθμος SF. 

2.9.1.6 Protoplasm (Microsoft Research) 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου 
εύρεσης και διαχείρισης συσχετίσεων μεταξύ σχημάτων περιγραφής δεδομένων. 
Προσπαθεί να ενσωματώσει τους σχετικούς με τον τομέα αλγορίθμους που έχουν 
υλοποιηθεί και να δώσει  τη δυνατότητα σε κάποιον να τους χρησιμοποιήσει  και να 
τους συνδυάσει με στόχο το καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα.  

Το Protoplasm [15] προσφέρει μια νέα αρχιτεκτονική για τη συσχέτιση σχημάτων, η 
οποία περιλαμβάνει δύο νέες εσωτερικές αναπαραστάσεις σχημάτων (SMM graph-
Schema Matching Model Graph), μια διεπαφή που χειρίζεται τους αλγορίθμους 
συσχέτισης και τέλος ένα έξυπνο μηχανισμό συνδυαστικής εκτέλεσης αυτών. Δίνει τη 
δυνατότητα προσθήκης και νέου αλγορίθμου από το χρήστη όταν αυτός το επιθυμεί 
και μπορεί να χειριστεί με την ίδια άνεση Σχεσιακές βάσεις, XML σχήματα και 
ODMG. 

Η καινοτομία του έγκειται στον τρόπο εσωτερικής αναπαράστασης των σχημάτων 
(Εικόνα 2-7) και  το βασικό μειονέκτημα είναι η πολυπλοκότητα του καθώς και η 
αδυναμία διαχείρισης οντολογιών. 
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Εικόνα 2-7. Εσωτερική αναπαράσταση σχήματος (SMM graph). 

2.9.1.7 Coma/Coma++ (Πανεπιστήμιο του Leipzig-Γερμανία) 

To Coma [20] αποτελεί μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες προσπάθειες δημιουργίας 
ενός εργαλείου που επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάζει διαφορετικούς συσχετιστές. 
Εξέλιξη του εργαλείου αυτού αποτελεί το COMA++ [3] το οποίο δόθηκε στην 
διάθεση των ερευνητών τον Οκτώβριο του 2005 και το οποίο χρησιμοποιήθηκε και 
στην εργασία αυτή. 

Το εργαλείο αυτό παρέχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη από διαφορετικούς συσχετιστές και 
υποστηρίζει διάφορους τρόπους συνδυασμού των αποτελεσμάτων από διαφορετικούς 
συσχετιστές. Οι συσχετιστές υποστηρίζουν εύρεση συσχετισμών βασισμένοι και σε 
επίπεδο δομής αλλά και σε επίπεδο στοιχείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
συσχετίσεις οι οποίες προκύπτουν από τους συσχετιστές επαναχρησιμοποίησης 
αποτελεσμάτων. Τα σχήματα μετατρέπονται σε κατευθυνόμενο άκυκλο γράφο και 
αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση για να τα χρησιμοποιήσουν οι συσχετιστές που 
θα επιλέξει ο χρήστης μέσω της διεπαφής. Κάθε στοιχείο ενός σχήματος 
αναγνωρίζεται από το μονοπάτι που χρειάζεται να ακολουθηθεί από τον αρχικό 
κόμβο (root) μέχρι το κόμβο που βρίσκεται αυτό στον γράφο. Η διαδικασία 
συσχέτισης φαίνεται αναλυτικά στην Εικόνα 2-8. 
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Εικόνα 2-8. Διαδικασία συσχέτισης στο COMA++ 

Η προσέγγιση που αναλύουμε χειρίζεται μεγάλη γκάμα σχημάτων. Οι συσχετιστές 
του εργαλείου μπορούν να πάρουν ως είσοδο σχεσιακές βάσεις, Οντολογίες (rdf, owl) 
καθώς και XML σχήματα (XSD, XDR). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
συσχετιστές τμημάτων (fragment) καθώς και οι συσχετιστές επαναχρησιμοποίησης 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το εργαλείο είναι ιδιαιτέρως 
καλά λόγω της χρήσης κατάλληλων λεξικών συνωνύμων και συντμήσεων. Στην 
παρακάτω Εικόνα φαίνεται η αρχιτεκτονική του εργαλείου διαχείρισης συσχετίσεων 
COMA++. 

 
Εικόνα 2-9. Αρχιτεκτονική COMA++. 
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2.9.2 Σχετικά Πρωτότυπα  

Αυτή η ενότητα περιγράφει και άλλα πρωτότυπα που προσφέρουν λειτουργικότητα η 
οποία σχετίζεται με τις προσεγγίσεις συσχετισμού σχημάτων που έχουν συζητηθεί σε 
αυτή την εργασία. 

2.9.2.1 LSD (Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον) 

Το σύστημα LSD (Learning Source Descriptions – Περιγραφές Πηγών Μάθησης) 
χρησιμοποιεί τεχνικές εκμάθησης μηχανής για να συσχετίσει νέες πηγές δεδομένων 
έναντι ενός καθολικού σχήματος που έχει προηγουμένως οριστεί, παράγοντας μια 1:1 
συσχέτιση ατομικού επιπέδου [23]. Σε σχέση με έναν ονοματικό συσχετιστή, εδώ 
χρησιμοποιούνται πολλοί συσχετιστές επιπέδου στιγμιοτύπου (μαθητευόμενοι - 
learners) που εκπαιδεύονται στη διάρκεια ενός βήματος προεπεξεργασίας. Αν ο 
χρήστης δώσει μια συσχέτιση από μια πηγή δεδομένων στο καθολικό σχήμα, το 
στάδιο προεπεξεργασίας κοιτά τα στιγμιότυπα από την πηγή δεδομένων για να 
εκπαιδεύσει το μαθητευόμενο, ανακαλύπτοντας έτσι χαρακτηριστικά μοτίβα 
στιγμιοτύπων και κανόνες συσχετισμών. Αυτά τα μοτίβα και οι κανόνες μπορούν, στη 
συνέχεια, να εφαρμοστούν για συσχέτιση άλλων πηγών δεδομένων στο καθολικό 
σχήμα. Δοσμένης μιας νέας πηγής, κάθε συσχετιστής καθορίζει μια λίστα με 
υποψήφιους συσχετισμούς. 

Ένας καθολικός συσχετιστής που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία εκμάθηση 
μηχανής χρησιμοποιείται για τη συγχώνευση των λιστών σε μια συνδυασμένη λίστα 
υποψήφιων συσχετισμών για κάθε στοιχείο σχήματος. Επιπλέον, εκπαιδεύεται με 
σχήματα για τα οποία κάποιες συσχετίσεις έχουν δοθεί από το χρήστη, κι έτσι 
μαθαίνει πόσο βάρος να δίνει σε κάθε συσχετιστή που απαρτίζει το σύστημα. Οι νέοι 
συσχετιστές που αποτελούν συστατικά μέρη μπορούν να προστεθούν για να 
βελτιώσουν την ακρίβεια του καθολικού συσχετιστή. 

Αν και η προσέγγιση είναι κυρίως στραμμένη στα στιγμιότυπα, μπορεί να 
εκμεταλλευτεί και σχηματική πληροφορία. Ένας μαθητευόμενος μπορεί να πάρει 
είσοδο που περιγράφεται από μόνη της (self-describing), όπως η XML, και να πάρει 
τις αποφάσεις του περί συσχετισμού εστιάζοντας στις ετικέτες των σχημάτων 
αγνοώντας τις τιμές των δεδομένων των στιγμιοτύπων. 

2.9.2.2 SKAT (Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ) 

Το πρότυπο SKAT (Semantic Knowledge Articulation Tool – Εργαλείο 
Συνάρθρωσης Σημασιολογικής Γνώσης) ακολουθεί μια προσέγγιση βασισμένη σε 
κανόνες για να προσδιορίσει ημι-αυτόματα συσχετισμούς μεταξύ δύο οντολογιών 
[45]. Οι κανόνες είναι διατυπωμένοι σε πρώτου επιπέδου λογική για να εκφράσουν 
σχέσεις επιτυχημένων ή αποτυχημένων συσχετισμών και οι μέθοδοι είναι ορισμένες 
έτσι ώστε να παράγουν νέες συσχετίσεις. Ο χρήστης πρέπει αρχικά να προσφέρει 
σχέσεις επιτυχημένων ή αποτυχημένων συσχετισμών που είναι συγκεκριμένες για την 
εφαρμογή και στη συνέχεια να δεχτεί ή να απορρίψει τους παραγόμενους 
συσχετισμούς. Η περιγραφή στο [45] μεταχειρίζεται ονοματικό συσχετισμό και απλές 
δομικές συσχετίσεις βασισμένες σε is-a ιεραρχίες, αλλά αφήνει ανοιχτές τις 
λεπτομέρειες του τι έχει υλοποιηθεί. Το SKAT χρησιμοποιείται μέσα στην 
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αρχιτεκτονική ONION για ενοποίηση οντολογιών [46]. Στα ONIONS, οι οντολογίες 
μετασχηματίζονται σε ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο βάσεων δεδομένων που 
βασίζεται σε γράφους. Οι κανόνες για τους συσχετισμούς μεταξύ οντολογιών 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας “οντολογίας συνάρθρωσης” (articulation 
ontology) που καλύπτει την τομή των οντολογιών πηγών. Ο συσχετισμός είναι 
κυρίως βασισμένος σε is-a σχέσεις μεταξύ της οντολογίας συνάρθρωσης και των 
οντολογιών πηγών. Η οντολογία συνάρθρωσης χρησιμοποιείται για επερωτήσεις και 
για την πρόσθεση επιπλέον πηγών. 

2.9.2.3 TransScm (Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ) 

Το πρότυπο TranScm [44] χρησιμοποιεί συσχετισμό σχημάτων για να εξάγει μια 
αυτόματη μετάφραση δεδομένων μεταξύ στιγμιοτύπων σχημάτων. Τα σχήματα 
εισόδου μετασχηματίζονται σε βαθμωτούς γράφους (labeled graphs), οι οποίοι είναι η 
εσωτερική σχηματική αναπαράσταση. Οι ακμές των γράφων των σχημάτων 
αναπαριστούν σχέσεις συστατικών. Όλη η υπόλοιπη σχηματική πληροφορία (όνομα, 
προαιρετικότητα, αριθμός παιδιών, κτλ) αναπαριστάται ως ιδιότητες των κόμβων. Ο 
συσχετισμός πραγματοποιείται κόμβο-κόμβο (επίπεδο στοιχείου, 1:1) ξεκινώντας από 
την κορυφή και υποθέτει ένα μεγάλο βαθμό ομοιότητας μεταξύ των σχημάτων. 
Υπάρχουν διάφοροι συσχετιστές που ελέγχονται με συγκεκριμένη σειρά. Κάθε 
συσχετιστής είναι ένας κανόνας υλοποιημένος σε Java. Απαιτείται ο Συσχετισμός να 
είναι καθορισμένος από έναν ακριβώς συσχετιστή για κάθε ζεύγος κόμβων. Αν καμιά 
συσχέτιση δε βρεθεί ή αν ένας συσχετιστής καθορίσει πολλούς υποψήφιους 
συσχετισμούς, χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη, π.χ. για να δώσει ένα νέο κανόνα 
(συσχετιστή) ή για να επιλέξει έναν υποψήφιο συσχετισμό. Οι συσχετιστές τυπικά 
λαμβάνουν υπόψη πολλά κριτήρια και μπορούν επομένως να αναπαραστήσουν 
υβριδικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, ένας εκ των συσχετιστών ελέγχει τις 
ονοματικές ιδιότητες και τον αριθμό των παιδιών. Ο συσχετισμός των κόμβων μπορεί 
να καταστεί εξαρτώμενος από ένα μερικό ή πλήρη συσχετισμό των απογόνων των 
κόμβων. 

2.9.2.4 DIKE (Πανεπιστήμιο Reggio Calabria, Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας) 

Στο [47,48,49], ο Palopoli και οι συνεργάτες του πρότειναν αλγορίθμους που 
καθορίζουν αυτόματα συνώνυμα και σχέσεις περιεκτικότητας (inclusion) (is-a, 
υπερώνυμα) μεταξύ αντικειμένων από διαφορετικά σχήματα οντότητας-σχέσεων. Οι 
αλγόριθμοι βασίζονται σε ένα σύνολο από συνώνυμα που έχουν καθοριστεί από το 
χρήστη, ομώνυμα και ιδιότητες περιεκτικότητας που περιέχουν έναν αριθμητικό 
“παράγοντα αληθοφάνειας” (plausibility factor), που βρίσκεται ανάμεσα στο 0 και το 
1, σχετικά με τη βεβαιότητα που πρέπει να έχει η σχέση. Για να παράγουν 
(πιθανοτικά) νέα συνώνυμα και ομώνυμα και τους σχετικούς παράγοντες 
αληθοφάνειας, οι συγγραφείς εκτελούν μια σύγκριση μεταξύ ζευγών των 
αντικειμένων στα σχήματα εισόδου λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες ομοιότητας των 
σχετιζόμενών τους αντικειμένων (π.χ. τα γνωρίσματά τους και τις is-a και άλλες 
σχέσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα αντικείμενα). 

Στο [48,49], ο σκοπός είναι να βρεθούν ζεύγη αντικειμένων στα δύο σχήματα που να 
είναι όμοια, με την έννοια ότι έχουν τα ίδια γνωρίσματα και σχέσεις, αλλά είναι 
διαφορετικών τύπων, όπου τύπος ∈ {οντότητα, γνώρισμα, σχέση}. Η ομοιότητα των 
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δύο αντικειμένων είναι μια τιμή στο εύρος [0,1]. Αν η ομοιότητα ξεπερνά ένα 
κατώφλι, θεωρούν τα αντικείμενα ως συσχετισμένα, και άρα μια διένεξη τύπων ως 
σημαντική. Επομένως, ο συσχετισμός των σχημάτων είναι το κύριο βήμα του 
αλγορίθμου. Για ένα δοσμένο ζεύγος αντικειμένων o1 και o2 που συγκρίνονται, τα 
αντικείμενα που σχετίζονται με τα o1 και o2 συνεισφέρουν στο βαθμό ομοιότητας των 
o1 και o2 με ένα βάρος που είναι αντιστρόφως ανάλογο στην απόστασή τους από το o1 
και το o2, όπου η απόσταση είναι ο ελάχιστος αριθμός πολυσήμαντων σχέσεων σε 
κάθε μονοπάτι από το o1 στο o2. Επομένως, τα αντικείμενα που είναι στενά 
συνδεδεμένα στα o1 και o2 (π.χ. τα γνωρίσματά τους και τα αντικείμενα στα οποία 
αναφέρονται άμεσα) μετρούν περισσότερο από αυτά που είναι προσβάσιμα μόνο 
μέσω μονοπατιών σχέσεων. 

Οι παραπάνω αλγόριθμοι είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα DIKE, που 
περιγράφεται στο [53]. 

2.9.2.5 Delta (MITRE) 

Το Delta αναπαριστά μια απλή προσέγγιση για τον καθορισμό αντιστοιχιών μεταξύ 
γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας περιγραφές γνωρισμάτων [7,18]. Όλα τα διαθέσιμα 
μεταδεδομένα σχετικά με ένα γνώρισμα (π.χ. περιγραφή κειμένου, όνομα 
γνωρίσματος και τύπο πληροφορίας) είναι ομαδοποιημένα και μετασχηματισμένα σε 
ένα απλό αλφαριθμητικό κειμένου, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα έγγραφο σε ένα 
εργαλείο ανάκτησης πληροφορίας πλήρους κειμένου. Το IR εργαλείο μπορεί να 
ερμηνεύσει ένα τέτοιο έγγραφο ως επερώτηση. Έγγραφα ενός άλλου σχήματος με 
συσχετιζόμενα γνωρίσματα προσδιορίζονται και ταξινομούνται. Η επιλογή των 
συσχετίσεων από τη λίστα των αποτελεσμάτων αφήνεται για το χρήστη. Η 
προσέγγιση είναι εύκολα υλοποιήσιμη αλλά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την 
εκφραστικότητα των περιγραφών κειμένου για τα γνωρίσματα. 

2.9.2.6 Συσχετισμός Δέντρων (Tree Matching (NYU)) 

Οι Zhang και Shasha ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο για να βρίσκει μια συσχέτιση μεταξύ 
δύο δέντρων με ετικέτα (labelled) [61,62,63], οι οποίοι υλοποιούνται σε ένα σύστημα 
που θα προσεγγίσει συσχετισμό δέντρων [56]. Αυτός είναι καθαρά ένας δομικός 
συσχετισμός, χωρίς υπόνοια συνωνύμων ή υπερωνύμων. Μολαταύτα, μπορεί να 
αντεπεξέλθει σε αποτυχημένους ονοματικούς συσχετισμούς θεωρώντας τη 
μετονομασία (rename) ως ένα μετασχηματισμό που μπορεί να συσχετίσει ένα δέντρο 
σε ένα άλλο. Κάποιες υλοποιήσεις είναι διαθέσιμες στο [64]. 

Υπάρχει, βέβαια, πολύ μεγάλη βιβλιογραφία σε ισομορφισμό γράφων που θα 
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη. Όμως, μια έρευνα σχετικά με τη σχέση του στο πιο 
συγκεκριμένο πρόβλημα του συσχετισμού των σχημάτων είναι πάνω από τους 
σκοπούς αυτής της εργασίας. 
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2.10 Ανακεφαλαιωτικά Σχόλια 

Ο συσχετισμός σχημάτων είναι ένα βασικό πρόβλημα σε πολλά πεδία εφαρμογών 
βάσεων δεδομένων, όπως η ενοποίηση ετερογενών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικό 
εμπόριο, αποθήκες δεδομένων και επεξεργασία σημασιολογικών επερωτήσεων. Σε 
αυτή την ενότητα προτείναμε μια ταξινομία που καλύπτει πολλές από τις ήδη 
υπάρχουσες προσεγγίσεις και περιγράψαμε αυτές τις προσεγγίσεις με κάποια 
λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, διακρίναμε τους συσχετιστές σε επιπέδου σχήματος και 
επιπέδου στιγμιοτύπου, επιπέδου στοιχείου και επιπέδου δομής και βασισμένους στη 
γλώσσα και σε περιορισμούς και συζητήσαμε το συνδυασμό πολλών συσχετιστών. Η 
ταξινομία που αναλύθηκε στο κεφάλαιο αυτό ήταν πολύ χρήσιμη στην υλοποίηση 
ενός πιο αποτελεσματικού και αναλυτικού αλγόριθμου για συσχετισμό σχημάτων 
(ανάλυση αυτού ακολουθεί στο 3ο κεφάλαιο).  

Παλαιότερη δουλειά στο συσχετισμό σχημάτων έχει γίνει κυρίως στα πλαίσια ενός 
συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής. Αφού το πρόβλημα είναι τόσο βασικό, πιστεύουμε 
ότι ο τομέας θα επωφεληθεί αν το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ανεξάρτητο πρόβλημα, 
όπως κάνουμε και στην συγκεκριμένη εργασία. Στο μέλλον, θα ήταν ενδιαφέρον να 
γίνει ποσοτική δουλειά στη σχετική λειτουργία και ακρίβεια διαφορετικών 
προσεγγίσεων. Τέτοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να μας πουν ποιες από τις 
υπάρχουσες προσεγγίσεις υπερέχουν των άλλων και να μας βοηθήσουν να 
ανιχνεύσουμε αδυναμίες των υπαρχουσών προσεγγίσεων ώστε να προτείνουμε 
ευκαιρίες για μελλοντική δουλειά.   
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3.1 Εισαγωγή 

Αν κάποιος προσπαθούσε να τιτλοφορήσει τον αλγόριθμο που υλοποιήθηκε σε αυτή 
την εργασία ο πιο αντιπροσωπευτικός τίτλος θα ήταν: Υβριδικός σημασιολογικός 
αλγόριθμος συσχέτισης δύο σχημάτων. Αυτός είναι ο κεντρικός αλγόριθμος που 
υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε και ο οποίος παρουσιάζεται και αξιολογείται στο 
συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

Πάνω στο συγκεκριμένο αλγόριθμο στηρίχτηκε το σύστημα που παρουσιάζεται στο 
επόμενο κεφάλαιο και χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατόν να επιτύχουμε τα 
αποτελέσματα που εξάγονται στο τέλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Όπως μπορεί 
κανείς να καταλάβει εύκολα, ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται αποτελεί τον πυρήνα 
γύρω από τον οποίο στηρίχθηκε η προσπάθεια δημιουργίας ενός εύχρηστου 
συστήματος ημι-αυτόματης συσχέτισης σχημάτων περιγραφής δεδομένων. 
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3.2 Περιγραφή-Δομή 

Ο αλγόριθμος περιγράφεται στην ενότητα αυτή από τρεις σκοπιές· την περιγραφή 
εισόδου, την περιγραφή εξόδου και τον τρόπο με τον οποίο από την είσοδο καταλήγει 
στην έξοδο. Σε γενικές γραμμές η δομή του αλγορίθμου φαίνεται στην Εικόνα 3-1, 
αλλά η αναλυτική περιγραφή του ξεκινάει από την ενότητα 3.2.1 (περιγραφή 
εισόδου). Ένα κομμάτι του πηγαίου κώδικα βρίσκεται στο παράρτημα, ενώ το σύνολο 
αυτού βρίσκεται στο επισυναπτόμενο οπτικό δίσκο. 
 
 
Είσοδος: 2 Σχήματα, S1, S2 , (XDR, XSD, OWL, RDF, Σχεσιακές Βάσεις)  
                                  σε μορφή κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου 
 Έξοδος: Πίνακας Συσχετίσεων μεταξύ των 2 σχημάτων 
       Λειτουργία: (Ψευδοκώδικας)     
(1): Εφόσον (∃ επόμενο S1.στοιχείο ) 
(2): {  
(3): πάρε επόμενο S1.στοιχείο (source) 
(4):     Εάν (Για όλες τις τιμές ομοιότητας Χ του τρέχοντος S1.στοιχείο με  
(5):          κάποιο S2.στοιχείο (target), ισχύει ότι Χ ∉ [ελάχιστο_όριο, μέγιστο_όριο]) τότε 
(6): { 
(7):             Εφόσον (∃ επόμενο S2.στοιχείο ) 
(8):      {      
(9):  πάρε το επόμενο S2.στοιχείο 
(10):  σπάσιμο του S1.στοιχείο σε τμήματα με βάση τους οριοθέτες ‘ ’, ‘.’, ‘_’, ‘-’ 
(11):  σπάσιμο του S2.στοιχείο σε τμήματα με βάση τους οριοθέτες ‘ ’, ‘.’, ‘_’, ‘-’ 
(12):  Εφόσον ( ∃ S1.τμήματα ) 
(13):  { 
(14):   Πάρε το επόμενο S1.τμήμα και όρισε το ως i 
(15):   Εφόσον ( ∃ S2.τμήματα ) 
(16):         { 
(17):    Πάρε το επόμενο S2.τμήμα και όρισε το ως j 
(18):    Μέγιστη(i,j) = 0 
(19):    Εάν ( i == j ) τότε 
(20):     Μέγιστη(i,j) = 1 
(21):    Αλλιώς 
(22):                                     Για κάθε (συσχέτιση του i με το j στο λεξικό) 
(23):                                   Εάν (ομοιότητα_βάσει_λεξικού(i,j) > Μέγιστη(i,j)) τότε 
(24):       Μέγιστη(i,j) = ομοιότητα_βάσει_λεξικού(i,j) 
(25): 
(26):    Εάν (Μέγιστη(i,j) > κατώφλι) τότε 
(27):             αποθήκευση Μέγιστη(i,j) στον πίνακα_τιμών_ομοιότητας 
(28):   } 
(29):   } 
(30):   Υπολόγισε το άθροισμα των μέγιστων τιμών ομοιότητας κάθε γραμμής του 
(31):    πίνακα_τιμών_ομοιότητας και όρισε το ως Άθροισμα1 
(32):   Υπολόγισε το άθροισμα των μέγιστων τιμών ομοιότητας κάθε στήλης του  
(33):    πίνακα_τιμών_ομοιότητας και όρισε το ως Άθροισμα2 
(34):   Μέγιστη(S1.στοιχείο, S2.στοιχείο) = (Άθροισμα1 + Άθροισμα2) /  
(35):    (πλήθος(S1.τμήματα) + πλήθος(S2.τμήματα)) 
(36):   Αποθήκευση [S1.στοιχείο, S2.στοιχείο, Μέγιστη(S1.στοιχείο, S2.στοιχείο)] 
(37):    στον πίνακα_συσχετίσεων 
(38):        } 
(39):  } 
(40): } 
(41): Επιστροφή πίνακα_συσχετίσεων 

Εικόνα 3-1. Υβριδικός Σημασιολογικός Αλγόριθμος Συσχέτισης 
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3.2.1 Περιγραφή Εισόδου 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε παίρνει ως είσοδο δύο σχήματα που μπορεί να είναι 
είτε σχεσιακές βάσεις δεδομένων, είτε XML σχήματα (XDR, XSD), είτε οντολογίες 
(OWL, RDF), είτε, τέλος, συνδυασμός αυτών των τριών ειδών. Τα σχήματα 
αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων αφού πρώτα μετατραπούν σε κατάλληλο 
άκυκλο γράφο. Για την αποθήκευση αυτή στη βάση χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 
αλγόριθμοι (XML parsers, text parsers κτλ) μετατροπής του σχήματος και 
αποθήκευσης αυτού ανάλογα με το είδος του. 

Ο αλγόριθμος για να δουλέψει απαιτεί τα σχήματα εισόδου να είναι σε μορφή 
κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου. Έτσι, πριν την εκτέλεσή του, το πρώτο βήμα που 
πρέπει να γίνει είναι η σωστή αποθήκευση των σχημάτων. Αφού λοιπόν 
αποθηκευθούν τα σχήματα στη βάση δεδομένων ο αλγόριθμος μπορεί πλέον να πάρει 
ως είσοδο δύο από τα αποθηκευμένα σχήματα και να βρει αυτόματα τις συσχετίσεις 
μεταξύ τους. 

3.2.2 Περιγραφή Λειτουργίας 

Παίρνοντας, λοιπόν, ο αλγόριθμος ως είσοδο δύο σχήματα (πηγή, στόχος) αρχίζει και 
σαρώνει ένα-ένα τα στοιχεία του γράφου του ενός σχήματος (πηγή-source) και τα 
συγκρίνει με όλα τα στοιχεία του γράφου του δεύτερου (στόχου-target) που πήρε ως 
είσοδο. Για κάθε ένα στοιχείο του γράφου της πηγής ελέγχεται αν υπάρχει ήδη 
συσχέτιση, με κάποιο στοιχείο του γράφου του στόχου, που να προέκυψε από 
εκτέλεση άλλων αλγορίθμων και η οποία να είναι αποθηκευμένη στις βάσεις 
δεδομένων του συστήματος. Αν υπάρχει και ικανοποιεί τα όρια ομοιότητας που έχει 
ορίσει ο χρήστης τότε παραβλέπει το στοιχείο αυτό και πάει στο επόμενο του γράφου 
της πηγής. 

Αν δεν υπάρχει συσχέτιση, είτε υπάρχει αλλά δεν ικανοποιεί τα δοθέντα όρια τότε 
κάθε ένα στοιχείο του γράφου της πηγής και του γράφου του στόχου τεμαχίζεται σε 
τμήματα (tokens) με βάση τους οριοθέτες ‘ ’, ‘.’, ‘_’, ‘-’. Για κάθε τμήμα του 
στοιχείου πηγής ελέγχεται αν υπάρχει συσχέτιση με κάποιο τμήμα του στοιχείου του 
στόχου, με τη βοήθεια κατάλληλου λεξικού (WordNet[57]). Από αυτές κρατείται 
πάντα η μεγαλύτερη τιμή ομοιότητας για κάθε συνδυασμό τμημάτων αρκεί να είναι 
και μεγαλύτερη από το καθορισμένο κατώφλι (το οποίο εξ ορισμού είναι ίσο με 0.5). 
Έτσι, προκύπτει ένας πίνακας με τιμές ομοιότητας μεταξύ των τμημάτων του 
στοιχείου πηγής και των τμημάτων του στοιχείου στόχου, με διαστάσεις Ν×M όπου Ν 
= πλήθος τμημάτων του στοιχείου πηγής και Μ = πλήθος τμημάτων του στοιχείου 
στόχου. Για κάθε τέτοιο πίνακα υπολογίζονται τα αθροίσματα των μέγιστων τιμών 
ομοιότητας κάθε γραμμής (Άθροισμα1) και των μέγιστων τιμών ομοιότητας κάθε 
στήλης του (Άθροισμα2). Το Άθροισμα1 είναι το άθροισμα των μεγίστων ομοιοτήτων 
του στοιχείου πηγής ως προς το στοιχείο στόχου ενώ το Άθροισμα2 το αντίστροφο. Η 
μέγιστη τιμή ομοιότητας του στοιχείου πηγής και του στοιχείου στόχου ορίζεται ως 
το μέσο όρο αυτών των αθροισμάτων (γραμμές 34-35 Εικόνας 3-1): 

Μ+Ν
2+1

=)_,_(Μ
θροισμαΆθροισμαΆ

χουόστοίστοιχεςήπηγοίστοιχεγιστηέ . 
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Αφού γίνει αυτό για όλα τα στοιχεία του γράφου της πηγής, επιστρέφεται ο πίνακας 
των συσχετίσεων για τα δύο σχήματα. Από εκεί και μετά ανάλογα με τη στρατηγική 
επιλογής που επιλέχθηκε κρατιούνται στη βάση οι αντίστοιχες συσχετίσεις. 

Αν για παράδειγμα, θέλουμε να συσχετίσουμε το στοιχείο  “last_name” του σχήματος 
S1 με το στοιχείο “first_name” του σχήματος S2, τότε, μετά την τμηματοποίηση των 
γραμμών 10 και 11 της Εικόνας 3-1, έχουμε τα τμήματα “last” και“name” για το 
στοιχείο του σχήματος S1 και “first” και “name” για το στοιχείο του σχήματος S2.  
Παίρνουμε το τμήμα “last” και το ορίζουμε ως i και το τμήμα “first” το ορίζουμε ως j. 
Εφόσον “last” ≠ “first”, η μέγιστη ομοιότητα με βάση το λεξικό είναι 0.96. Αυτή 
είναι μεγαλύτερη του κατωφλίου άρα αποθηκεύεται στον πίνακα τιμών ομοιότητας 
(γραμμές 26-27 Εικόνας 3-1).  Στη συνέχεια ορίζεται ως j το “name” και ομοίως με 
παραπάνω η μέγιστη ομοιότητα με βάση το λεξικό είναι 0.6597222 η οποία 
αποθηκεύεται στον πίνακα τιμών ομοιότητας. Τώρα ορίζεται ως i το “name” και ως j 
το “first”. Για αυτά αποθηκεύεται, όπως προηγουμένως, στον πίνακα τιμών 
ομοιότητας η μέγιστη ομοιότητα 0.77700615. Τέλος, ως j ορίζεται το “name” και 
επειδή “name” = “name” έχουμε μέγιστη ομοιότητα ίση με 1. Από τα παραπάνω 
προκύπτει ο εξής πίνακας τιμών ομοιότητας με τη χρήση του λεξικού: 

               ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
177700615.0

659722.096.0

Από αυτόν προκύπτει ότι Άθροισμα1 = 0.96 + 1 = 1.96 και Άθροισμα2 = 0.96 + 1 = 
1.96. Άρα η μέγιστη ομοιότητα για τα δύο αυτά σχήματα είναι (1.96 + 1.96)/4 = 0.98 
και η οποία αποθηκεύεται στο πίνακα συσχετίσεων. 

3.2.3 Περιγραφή Εξόδου 

Ο αλγόριθμος δίνει ως έξοδο έναν πίνακα με τις συσχετίσεις μεταξύ των δύο 
σχημάτων που πήρε ως είσοδο. Ο πίνακας αυτός περιέχει πλειάδες όπου η κάθε 
πλειάδα έχει ένα στοιχείο της πηγής, ένα του στόχου και την τιμή ομοιότητας αυτών 
των δύο μεταξύ τους. Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο αλγόριθμος επιστρέφει την 
πλειάδα (last_name,  first_name, 0.98). 

Ο πίνακας αυτός, στην συνέχεια, επεξεργάζεται και ανάλογα με το φίλτρο που 
επιλέχθηκε από το χρήστη (στρατηγικές επιλογής) κρατιούνται οι κατάλληλες 
συσχετίσεις και στην συνέχεια αποθηκεύονται στη βάση. Τα φίλτρα επιλογής 
αναλύονται σε βάθος στο επόμενο κεφάλαιο. 

3.3 Αξιολόγηση Αλγορίθμου 

Για να γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αλγορίθμου που υλοποιήθηκε 
χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια που αφορούν πέντε διαφορετικές περιοχές. 

• Είσοδος Αλγορίθμου: Τι είδους δεδομένα εισόδου έχουν χρησιμοποιηθεί 
(Σχήματα, Λεξικά, Δεδομένα κτλ). Όσο απλούστερα τα προβλήματα δοκιμής 
και όσο πιο πολλές βοηθητικές πληροφορίες [57] χρησιμοποιούνται,  τόσο ο 
αλγόριθμος που προτείνεται μπορεί να επιτύχει καλύτερη αποτελεσματικό-
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τητα. Ωστόσο, η εξάρτηση από τις βοηθητικές πληροφορίες μπορεί, επίσης, να 
οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου προετοιμασίας πριν την εκτέλεση του 
αλγορίθμου.  

• Έξοδος Αλγορίθμου: Τι είδους δεδομένα περιέχονται στα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την εκτέλεσή του (συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων ή 
ολόκληρων πινάκων, συσχετίσεις μεταξύ κόμβων ή μονοπατιών κτλ.).Ποια 
είναι τα σωστά αποτελέσματα; Όσο λιγότερες είναι οι πληροφορίες που 
εξάγονται τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα λάθους, αλλά ταυτόχρονα 
αυξάνεται ο χρόνος επεξεργασίας των μη συσχετισμένων πληροφοριών μετά 
το πέρας του αλγορίθμου. 

• Κριτήρια ποιότητας συσχετίσεων: Ποια κριτήρια ποιότητας [22,60,1] έχουν 
επιλεχτεί για να ποσοτικοποιήσουν την ακρίβεια και την πληρότητα του 
αποτελέσματος. Επειδή η αξιολόγηση συνήθως χρησιμοποιεί διαφορετικά 
κριτήρια, είναι απαραίτητο να καταλάβει κάποιος την συμπεριφορά τους π.χ. 
πόσο αισιόδοξη ή απαισιόδοξη είναι η ποιοτική εκτίμησή τους.  

• Προσπάθεια που δαπανήθηκε: Τι ποσότητα χειρωνακτικής (manual effort) 
προσπάθειας αποφεύχθηκε με την χρήση του αλγορίθμου. Τι είδος 
χειρωνακτικής προσπάθειας μετρήθηκε, για παράδειγμα προσπάθεια που 
δαπανήθηκε πριν τη χρήση του αλγορίθμου (εκπαίδευση αλγορίθμου, 
προετοιμασία λεξικών), και μετά τη χρήση αυτού (διόρθωση και βελτίωση 
συσχετίσεων που βρέθηκαν). 

• Μέτρηση Χρόνου: Τι χρόνος απαιτείται για την εκτέλεση του αλγορίθμου σε 
σχέση με την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παίρνουμε. Πως 
κατορθώνουμε να μειώσουμε τον χρόνο χωρίς να έχουμε επιβάρυνση στην 
ποιότητα των αποτελεσμάτων μας. 

3.3.1 Είσοδος Αλγορίθμου 

Για να τεκμηριώσουμε την πολυπλοκότητα των προβλημάτων δοκιμής που 
χρησιμοποιήθηκαν,  θεωρούμε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα σχήματα δοκιμής: 

• Γλώσσα Σχήματος (Σχεσιακά σχήματα, XML σχήματα, Οντολογίες): Για 
την ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκαν 
παραδείγματα συσχέτισης μεταξύ ομογενών και ετερογενών σχημάτων. Ο 
αλγόριθμος μπορεί να βρει συσχετίσεις τόσο μεταξύ ομογενών 
σχημάτων(σχεσιακή με σχεσιακή, XML(XDR, XSD) με XML (XDR, XSD),  
Οντολογία(OWL, Rdf) με Οντολογία(OWL, Rdf)) όσο και μεταξύ ετερογενών 
σχημάτων(σχεσιακή με XML(XDR, XSD), σχεσιακή με  Οντολογία(OWL, 
Rdf), XML(XDR, XSD) με Οντολογία(OWL, Rdf). 

• Αριθμός Σχημάτων και διαδικασιών συσχέτισης: Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των διαφορετικών διαδικασιών συσχετίσεων τόσο πιο πιθανό είναι να 
έχουμε πραγματικά-ρεαλιστικά αποτελέσματα. Η πολυπλοκότητα του 
προβλήματος αυξάνει αν τα σχήματα  που συμμετέχουν δεν ανήκουν στο ίδιο 
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πεδίο (domain). Σε αυτή την περίπτωση αυξάνει η πιθανότητα λαθών και 
μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. 

• Πληροφορίες Σχήματος:  Το πιο σημαντικό είναι ο αριθμός των στοιχείων 
ενός σχήματος για τα οποία ο αλγόριθμος βρίσκει τις υποψήφιες συσχετίσεις. 
Όσο πιο μεγάλα είναι τα σχήματα που δρουν ως είσοδος τόσο μεγαλώνει και 
το πεδίο αναζήτησης για υποψήφιες συσχετίσεις, κάτι που συχνά οδηγεί σε 
μικρότερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα και φυσικά σε μεγαλύτερο χρόνο 
εκτέλεσης του αλγορίθμου. 

• Ομοιότητα Σχήματος: Διαισθητικά η διαδικασία συσχέτισης μεταξύ 
σχημάτων του ίδιου μεγέθους γίνεται δυσκολότερη αν η ομοιότητα μεταξύ 
τους μειώνεται. Αναφέροντας λοιπόν τον όρο ομοιότητα εννοούμε το λόγο 
ανάμεσα στον αριθμό των συσχετισμένων στοιχείων (που βρέθηκαν 
χειρωνακτικά) και όλων των στοιχείων και των δύο σχημάτων που μετείχαν 
ως είσοδος στον αλγόριθμο [ ].20     

• Βοηθητικές Πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν: Έγινε χρήση του λεξικού 
αγγλικών όρων WordNet [ ] μέσω του οποίου επιτύχαμε καλύτερα 
αποτελέσματα. 

57

3.3.2 Έξοδος Αλγορίθμου 

Η έξοδος αντίστοιχων αλγορίθμων είναι μια συσχέτιση των δύο σχημάτων όπου 
κάποια στοιχεία του ενός αντιστοιχίζονται με κάποια στοιχεία του άλλου. Για να 
κρίνουμε αν τα αποτελέσματα του αλγορίθμου που παίρνουμε είναι ποιοτικώς 
αποδεκτά πρέπει να καθορίσουμε έναν κοινά αποδεκτό τρόπο παρουσίασής τους 
ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους. Τα περισσότερα συστήματα που έχουν 
υλοποιηθεί χρησιμοποιούν για κάθε συσχέτιση μια τιμή ομοιότητας η οποία παίρνει 
τιμές μεταξύ 0 και 1 [3,15,20,29,35,37]. Το ίδιο γίνεται και στον συγκεκριμένο 
αλγόριθμο αλλά μόνο αυτό δεν είναι αρκετό για να κρίνουμε την ποιότητα του 
αποτελέσματος. 

Έτσι τα αποτελέσματα κρίθηκαν βλέποντας τα από δύο σκοπιές:  

Παρουσίαση Στοιχείων Σχήματος: Αντίστοιχα συστήματα χρησιμοποιούν για κάθε 
σχήμα μια εσωτερική αναπαράσταση, που τους βοηθάει στην προσπάθεια εύρεσης 
συσχετίσεων. Εδώ όλα τα σχήματα (Σχεσιακά, XML, Οντολογίες) αποθηκεύονται ως 
άκυκλοι κατευθυνόμενοι γράφοι. Οι συσχετίσεις που προκύπτουν μετά το πέρας ενός 
τέτοιου αλγορίθμου συνήθως μπορεί να είναι είτε μεταξύ στοιχείων των σχημάτων 
(π.χ. Contact ↔ ContactPers), είτε μεταξύ μονοπατιών (π.χ. Po1.Contact ↔ 
Po2.DeliverTo.ContactPers) των σχημάτων. Στον αλγόριθμο που υλοποιήθηκε οι 
συσχετίσεις που επιστρέφονται είναι μεταξύ μονοπατιών. Αυτό είναι και το βέλτιστο 
αφού η εξέταση των μονοπατιών οδηγεί ενδεχομένως σε περισσότερα στοιχεία, για τα 
οποία οι υποψήφιες συσχετίσεις μπορούν να καθοριστούν χωριστά, και έτσι, 
ενδεχομένως σε περισσότερες ταυτοποιήσεις. Επίσης τα μονοπάτια κρατούν πολύτιμο 
υλικό συνένωσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία εκφράσεων 
συσχέτισης. 
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Εικόνα 3-2. Παράδειγμα Σχημάτων για απλή διαδικασία συσχέτισης 

Πληθικότητα (Cardinality): Ένα στοιχείο από ένα σχήμα μπορεί να συμμετέχει σε 
μηδέν, μία ή περισσότερες συσχετίσεις με στοιχεία του δεύτερου σχήματος 
εισαγωγής (ολική πληθικότητα 1:1, 1:n/n:1, ή n:m). Επιπρόσθετα μέσα σε μία 
συσχέτιση ένα ή περισσότερα στοιχεία από το πρώτο σχήμα μπορεί να συσχετιστούν 
με ένα ή περισσότερα στοιχεία από το δεύτερο σχήμα. (Τοπική πληθικότητα 1:1, 
1:n/n:1, n:m). Για παράδειγμα στην Εικόνα 3-2, το στοιχείο PO1.Contact μπορεί να 
συσχετιστεί και με το PO2.DeliverTo.ContactPers και με το PO2.BillTo.ContactPers. 
Συνδυάζοντας αυτές τις δύο συσχετίσεις σε μία έχουμε μια 1:n τοπική πληθικότητα. 
Παρουσιάζοντας αυτές τις 2 συσχετίσεις ξεχωριστά οδηγούμαστε σε μία 1:n ολική 
πληθικότητα και μία 1:1 τοπική. Οι περισσότερες αυτόματες προσεγγίσεις 
περιορίζονται μόνο σε 1:1 τοπικές πληθικότητες, επιλέγοντας για το στοιχείο του 
σχήματος το πιο όμοιο από τα στοιχεία του δεύτερου σχήματος. Το σύστημα που 
υλοποιήθηκε υποστηρίζει όλων των ειδών τις σχέσεις (Τοπική-ολική πληθικότητα 
1:1, 1:n/n:1, n:m) μεταξύ στοιχείων των δύο σχημάτων επιλέγοντας ο χρήστης 
αντίστοιχη πολιτική επιλογής από την διεπιφάνεια χρήσης. 

3.3.3 Κριτήρια ποιότητας συσχετίσεων 

Για να παραχθεί μια βάση που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας 
του αλγορίθμου η διαδικασία συσχέτισης πρέπει πρώτα να γίνει χειρωνακτικά. Το 
αποτέλεσμα της χειρωνακτικής εύρεσης των συσχετίσεων αποτελεί το πρότυπο για να 
αξιολογήσουμε την αυτόματη εύρεση συσχετίσεων που γίνεται μέσω του αλγορίθμου.  

Συσχετίσεις 

Πραγματικές          Αλγορίθμου 

 
A: Ψεύτικα Λάθος (False Negatives)  B: Αληθινά Σωστά (True Positives) 
C: Ψεύτικα Σωστά (False Positives)   D: Αληθινά Λάθος (True Negatives)  

Εικόνα 3-3. Σύγκριση Χειρωνακτικής-Αυτόματης Συσχέτισης Σχημάτων  

Συγκρίνοντας τις αυτόματες συσχετίσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση του 
αλγορίθμου με τις πραγματικές συσχετίσεις σύμφωνα με τα σύνολα που φαίνονται 
στην Εικόνα 3-3, μπορούμε να ορίσουμε μέτρα ποιότητας για την διαδικασία 
συσχέτισης δύο σχημάτων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του αλγορίθμου 
χωρίζονται σε δύο σύνολα, το B που περιέχει τις σωστές συσχετίσεις που βρήκε ο 
αλγόριθμος και το C που περιέχει τις συσχετίσεις που προτάθηκαν από τον αλγόριθμο 
και που είναι λάθος. Το σύνολο A περιέχει τις συσχετίσεις που θα έπρεπε να βρει ο 
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αλγόριθμος και δεν βρήκε. Ενώ το σύνολο D, περιέχει τις λάθος συσχετίσεις τις 
οποίες σωστά δεν βρήκε ο αλγόριθμος. Διαισθητικά, και τα Ψεύτικα Λάθος (False 
Negatives) και τα Ψεύτικα Σωστά (False Positives) μειώνουν την ποιότητα του 
αποτελέσματος. 

Βασισμένοι στην πληθικότητα των παραπάνω συνόλων υπολογίζονται δύο κοινά 
μέτρα, η Ακρίβεια (Precision) και η Ανάκληση (Recall) [22,60,1], τα οποία 
προέρχονται πραγματικά από τον τομέα ανάκτησης πληροφοριών και τα οποία 
μπορούν να υπολογιστούν ως εξής: 

CB
B

ί
+

=Α βειακρ    

που απεικονίζει το μερίδιο των πραγματικών συσχετίσεων μεταξύ όλων όσων 
βρέθηκαν από τον αλγόριθμο. 

BA
B

ά
+

=Α κλησην  

που διευκρινίζει το μερίδιο των πραγματικών συσχετίσεων που βρέθηκαν από τον 
αλγόριθμο. 

Στην ιδανική περίπτωση όταν δεν επιστρέφονται από τον αλγόριθμο ούτε Ψεύτικα 
Λάθος (False Negatives) ούτε Ψεύτικα Σωστές (False Positives) συσχετίσεις, τότε 
έχουμε Ακρίβεια = Ανάκληση = 1. Εντούτοις, ούτε η ακρίβεια ούτε η ανάκληση δεν 
μπορούν από μόνες τους να χρησιμοποιηθούν ως ακριβή μέτρα αξιολόγησης της 
ποιότητας των αντιστοιχιών. Ειδικότερα, η ανάκληση μπορεί εύκολα να 
μεγιστοποιηθεί εις βάρος μιας φτωχής ακρίβειας με την επιστροφή όλων των πιθανών 
συσχετίσεων από τον αλγόριθμο π.χ. το διαγώνιο προϊόν δύο εισαχθέντων σχημάτων. 
Από την άλλη πλευρά, μεγάλη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος μιας φτωχής 
ανάκλησης με την επιστροφή μόνο λίγων σωστών συσχετίσεων από τον αλγόριθμο. 

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να εξεταστούν και τα δύο μέτρα ή ένα συνδυασμένο 
μέτρο. Διάφορα συνδυασμένα μέτρα έχουν προταθεί μέχρι τώρα , ειδικότερα: 

κλησηναβειακρα
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αα άί
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)1()1(
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το οποίο επίσης πάρθηκε από τον τομέα της ανάκτησης πληροφοριών [59]. Η 
διαίσθηση πίσω από αυτό το παραμετροποιημένο μέτρο )10( ≤ ≤a  είναι να επιτρέπει 
σε διαφορετική συσχετιστική αξία να αντιστοιχίζεται με την ακρίβεια και την 
ανάκληση. Συγκεκριμένα όταν το α τείνει στο 1 το βειακρίa Α→)

κλησ

FMeasure( , 
δηλαδή δε δίνεται καμία σημασία στην ανάκληση. Αντίστοιχα, όταν το α τείνει στο 0 

ν ηάaFMeasure Α→)( , δηλαδή δε δίνεται καμία σημασία στην ακρίβεια. Όταν 
η ακρίβεια και η ανάκληση έχουν την ίδια σημασία π.χ. α=0.5, έχουμε το επόμενο 
συνδυασμένο μέτρο σύγκρισης: 
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το οποίο εκφράζει την αρμονική συνύπαρξη της ακρίβειας και της ανάκλησης και 
είναι η πιο κοινή έκφραση του FMeasure(α) στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας. 
Το συγκεκριμένο μέτρο χρησιμοποιείται ήδη για την σύγκριση της ποιότητας των 
συσχετίσεων [10]. 

Άλλο ένα μέτρο που χρησιμοποιείται είναι και ο Γενικός-δείκτης. Το μέτρο αυτό 
πρώτο εμφανίστηκε στο [37] και χρησιμοποιήθηκε έπειτα και στο [20]. 
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Δυστυχώς το FMeasure(α), και ο Γενικός-δείκτης δημιουργήθηκαν ειδικά για τη 
διαδικασία συσχέτισης σχημάτων και ενσωμάτωσαν την ιδέα του να μετράται και να 
συνυπολογίζεται η δουλειά που απαιτείται μετά το πέρας της διαδικασίας της 
συσχέτισης, για να προσθέσουμε Ψεύτικα λάθος (false negatives) και να αφαιρέσουμε 
Ψεύτικα σωστές (false positives) συσχετίσεις.  

Για να συγκρίνουμε την συμπεριφορά των δύο μέτρων (FMeasure και Γενικός-
δείκτης) η Εικόνα 3-4 δείχνει αυτά τα μέτρα σαν συνάρτηση της Ακρίβειας και της 
Ανάκλησης. Είναι φανερό ότι το FMeasure είναι πολύ πιο αισιόδοξο σε σχέση με το 
Γενικό-δείκτη. Για την ίδια τιμή Ακρίβειας και Ανάκλησης, το FMeasure παραμένει 
πολύ υψηλότερο από το Γενικό-δείκτη. Αντίθετα με τα άλλα μέτρα, ο Γενικός-
δείκτης μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές, όταν ο αριθμός των ψεύτικα σωστών  
ξεπεράσει τον αριθμό των θετικά σωστών π.χ. Ακρίβεια < 0.5. Και τα δύο 
συνδυασμένα μέτρα παίρνουν τη μέγιστη τιμή (1.0) όταν Ακρίβεια = Ανάκληση = 
1.0. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, καθόσον η τιμή του FMeasure είναι μέσα στα 
όρια που καθορίζονται από την Ακρίβεια και την Ανάκληση, ο Γενικός-δείκτης είναι 
μικρότερος  από την Ακρίβεια και την Ανάκληση μαζί. 

 
Εικόνα 3-4. FMeasure και Γενικός-δείκτης σε συνάρτηση Ακρίβειας και Ανάκλησης 

3.3.4 Προσπάθεια που δαπανήθηκε  

Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της αυτόματης συσχέτισης σχημάτων είναι η μείωση 
του χειρωνακτικής δουλειάς, η αξιολόγηση της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ο 
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χρήστης για να τρέξει τον αλγόριθμο αποτελεί κύρια απαίτηση. Ωστόσο αυτό είναι 
δύσκολο να γίνει σωστά επειδή πολλά υποκειμενικά κριτήρια εμπλέκονται και έτσι το 
πρόβλημα μεγαλώνει και παραμένει άλυτο. Για να υπολογιστεί η χειρωνακτική 
προσπάθεια που καταβάλει κάποιος, λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που 
καταβάλλεται πριν την εκτέλεση του αλγορίθμου καθώς και η προσπάθεια να 
προστεθούν μετά το τέλος του αλγορίθμου οι ψεύτικα λάθος (false negatives) και να 
αφαιρεθούν οι ψεύτικα σωστές (false positives) συσχετίσεις από το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Η προσπάθεια που καταβάλλεται πριν την εκτέλεση του αλγορίθμου περιλαμβάνει: 

1. Τη ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων του αλγορίθμου π.χ. μέσω της Διεπαφής 
χρήσης γίνεται καθορισμός ορίων ομοιότητας, στρατηγικών επιλογής τελικών 
συσχετίσεων, ορίων για τη χρήση του λεξικού.  

2. Καθορισμός καινούργιων ιεραρχιών όρων, αν χρειαστεί, στο λεξικό όρων που 
χρησιμοποιήθηκε (WordNet [57]). 

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να υπολογιστεί με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια η 
προσπάθεια που δαπανάται μετά το τέλος του αλγορίθμου. Σε αξιολογήσεις που 
έχουν γίνει σε αντίστοιχα συστήματα δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσπάθεια αυτή για 
την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Τα απλά μέτρα όπως η Ανάκληση και η Ακρίβεια έχουν λάβει μερικά υπόψη την 
προσπάθεια μετά το τέλος του αλγορίθμου. Για την ακρίβεια, η σχέση 1-Ανάκληση 
δίνει ένα μέτρο για την προσπάθεια που πρέπει να δαπανηθεί για την πρόσθεση των 
ψεύτικα λάθος (false negatives) συσχετίσεων, ενώ η σχέση 1-Ακρίβεια μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα μέτρο για τον υπολογισμό της προσπάθειας που απαιτείται για την 
αφαίρεση των ψεύτικα σωστών ( false positives) συσχετίσεων. 

Ο Γενικός-δείκτης υποθέτει ότι χρειάζεται ισάξια προσπάθεια να αφαιρεθούν οι 
ψεύτικα σωστές (false positives) και να αναγνωριστούν οι ψεύτικα λάθος συσχετίσεις 
(false negatives), παρόλο που το τελευταίο μπορεί να χρειαστεί χειρωνακτική 
αναζήτηση στα δύο σχήματα που παίρνει ως είσοδο ο αλγόριθμος. Από την άλλη 
μεριά, η παραμετροποίηση του μέτρου FMeasure(α) ήδη επιτρέπει την προτίμηση της 
Ανάκλησης έναντι της Ακρίβειας ή το αντίστροφο ανάλογα με τα σχήματα και με το 
τι ο χρήστης επιθυμεί. Ωστόσο, χρειάζεται επιπλέον δουλειά για να αποφασίσουμε 
ποια συσχέτιση είναι σωστή και για τα δύο μέτρα ( Γενικός-δείκτης, FMeasure(α)). 

Δυστυχώς, η σχετιζόμενη με την πριν και κατόπιν εκτέλεσης προσπάθεια εξαρτάται 
από το γνωστικό επίπεδο του ατόμου που κάνει την αξιολόγηση, το αν το άτομο αυτό 
είναι εξοικειωμένο με το σύστημα  και τις δυνατότητες που του δίνει το σύστημα (π.χ. 
δυνατότητα να βλέπει γραφικά τις συσχετίσεις μεταξύ των δύο σχημάτων και να 
τροποποιεί σβήνοντας ή προσθέτοντας κάτι καινούργιο στο τελικό αποτέλεσμα). Όλα 
αυτά κάνουν τον παραπάνω υπολογισμό γενικά μια δύσκολη διαδικασία. 

Τελικά οι απαιτήσεις του τελικού αποτελέσματος του αλγορίθμου εξαρτώνται από 
την αντίληψη του χρήστη σχετικά με το τι είναι σωστή και τι λάθος συσχέτιση. Έτσι 
η ποιότητα των αποτελεσμάτων μπορεί να διαφέρει από χρήστη σε χρήστη. Αυτή η 
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ασυνέπεια μπορεί σε κάποιο βαθμό να περιοριστεί μετά από κατάλληλη αξιολόγηση 
[37]. 

3.3.5 Μέτρηση χρόνου 

Η μέτρηση του χρόνου είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αλγορίθμους όπου  
ο άνθρωπος δεν συμμετέχει καθόλου στην εκτέλεσή τους. Μια τέτοια περίπτωση θα 
μπορούσε να ήταν η εφαρμογή του αλγορίθμου στο πεδίο εφαρμογών των ομότιμων 
δικτύων (peer-to-peer). Στο πεδίο αυτό τα αποτελέσματα του αλγορίθμου όχι μόνο 
πρέπει να είναι ποιοτικώς σωστά [13] αλλά πρέπει να παίρνονται σε αρκετά 
γρήγορους χρόνους, ιδίως για επικοινωνίες πραγματικού χρόνου όπως συμβαίνει στο 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογών. 

Επειδή ο στόχος του αλγορίθμου δεν είναι η εφαρμογή του σε τέτοια συστήματα δεν 
μας απασχολεί άμεσα η ταχύτητα. Αυτό που μελετάται και έχει ενδιαφέρον να 
μελετηθεί στον αλγόριθμο που προτείνεται είναι ο τρόπος που αυξομειώνεται ο 
χρόνος εκτέλεσής του σε συνδυασμό με την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων. 
Ακόμη μελετάται η μείωση του χρόνου εκτέλεσης όταν συνδυαστεί με την εκτέλεση 
και άλλων αντίστοιχων αλγορίθμων. 

Η μετρήσεις έγιναν σε ένα μηχάνημα με λειτουργικό σύστημα Windows XP, 
επεξεργαστή AMD Sempron 3000+ (1,8 GHZ) και μνήμη 512 MB. Στο μηχάνημα 
δεν έτρεχε τίποτα άλλο εκτός από το σημασιολογικό αλγόριθμο που περιγράφηκε πιο 
πάνω. 

3.3.6 Συγκριτικά Αποτελέσματα 

Για να γίνει σωστή και έγκυρη αξιολόγηση του αλγορίθμου ήταν απαραίτητο να 
επιλεγούν σχήματα που να ικανοποιούν, όσο γίνεται, όλες τις πιθανές περιπτώσεις. 
Για το λόγο αυτό τα σχήματα που επιλέχθηκαν ποικίλουν και στο μέγεθος αλλά και 
στο είδος. Έτσι έχουμε σχήματα από 10 μέχρι 824 στοιχεία καθώς και σχήματα που 
περιγράφουν είτε μια οντολογία (OWL, RDF), είτε μια σχεσιακή βάση (SQL 
περιγραφή), είτε τέλος ένα XML σχήμα (XSD, XDR). Το σύνολο των σχημάτων 
[1,25] και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.1. 

Οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε αντίστοιχα συστήματα είτε δεν 
ασχολήθηκαν με το τι αποτελέσματα παίρνουμε αν συγκριθούν δύο σχήματα 
διαφορετικού είδους π.χ. σύγκριση σχεσιακής βάσης και οντολογίας [60], είτε 
ασχολήθηκαν με την σύγκριση συγκεκριμένων κατηγοριών π.χ. σύγκριση xml με 
οντολογία [1]. Η αξιολόγηση που έγινε στο συγκεκριμένο αλγόριθμο περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα τόσο από την σύγκριση ομοειδών (π.χ. σχεσιακή με σχεσιακή) όσο 
και  από την σύγκριση ετεροειδών σχημάτων (π.χ. σχεσιακή με οντολογία). Τα 
συμπεράσματα αυτά συγκρίνονται τέλος και με τα αποτελέσματα τα οποία 
προκύπτουν από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις που έχουν υλοποιηθεί. 
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Σχήμα Κόμβοι Γνωρίσματα-
Σύνδεσμοι 

Σχήμα Κόμβοι Γνωρίσματα- 
Σύνδεσμοι 

Σχεσιακή 
PO2 

4 20 Σχεσιακή 
PO1 

8 37 

Οντολογία 
Order1.owl 

33 36 Οντολογία 
Order2.owl 

32 29 

XML Σχήμα 
CIDX 

7 27 XML Σχήμα 
Excel 

12 36 

Σχεσιακή 
bibliography 

2 8 Οντολογία 
Bibliographic 

75 749 

Σχεσιακή 
PO2 

4 20 XML Σχήμα 
Noris_xdr 

11 54 

XML Σχήμα 
mondial_xsd 

27 93 Οντολογία 
Mondial_owl 

214 93 

Πίνακας 3-1. Χαρακτηριστικά Σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

3.3.6.1 Σύγκριση ομοειδών σχημάτων 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την σύγκριση 
ομοειδών σχημάτων. Επιλέχθηκαν σχήματα από πραγματικά πεδία (π.χ. παραγγελίες-
αγορές, δημοσιεύσεις) και τα οποία καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 
(μεγέθη, είδη). Αρχικά για κάθε δυάδα που αναλύεται διαφαίνονται οι τιμές των 
τεσσάρων ποιοτικών μέτρων (Ακρίβεια, Ανάκληση, FMeasure, Γενικός-δείκτης) που 
αναλύθηκαν προηγουμένως, καθώς και η σύγκριση του χρόνου εκτέλεσης του 
αλγορίθμου προτού και αφού χρησιμοποιηθούν οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι που 
υπάρχουν στον τομέα αυτό, με το χρόνο που απαιτήθηκε για να βρεθούν οι 
συσχετίσεις χειρωνακτικά. 

Αρχικά μελετήθηκε η περίπτωση σύγκρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων με μια άλλη 
σχεσιακή βάση δεδομένων. Έγινε μελέτη μιας περιπτώσεως η οποία αναφέρεται στο 
ευρύ πεδίο των παραγγελιών και αγορών. Από την μελέτη αυτή προέκυψαν τα 
αποτελέσματα που φαίνονται στην Εικόνα 3-5. Εκτός από τις πολύ καλές τιμές που 
παράχθηκαν για τα ποιοτικά μέτρα, αυτό που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η 
δραστική μείωση του χρόνου που δαπανά ένας χρήστης για να επιτύχει το 
αποτέλεσμα που επιθυμεί. 
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Εικόνα 3-5. Αποτελέσματα σύγκρισης 2 σχεσιακών βάσεων δεδομένων. 
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Στη συνέχεια δοκιμάστηκε ο αλγόριθμος παίρνοντας ως είσοδο δύο οντολογίες που 
περιγράφουν τον ευρύ τομέα των παραγγελιών και αγορών. Τα αποτελέσματα 
(Εικόνα 3-6) ήταν και σε αυτήν την περίπτωση ενθαρρυντικά. 
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Εικόνα 3-6. Αποτελέσματα σύγκρισης 2 οντολογιών. 

Στην (Εικόνα 3-7) φαίνονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση δύο XML σχημάτων. 
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Εικόνα 3-7. Αποτελέσματα σύγκρισης 2 XML Σχημάτων. 

Τελειώνοντας την αξιολόγηση του αλγορίθμου για ομοειδή σχήματα καταλήγουμε 
στο διάγραμμα της Εικόνας 3-8 όπου φαίνεται ο μέσος όρος των ποιοτικών μέτρων 
που επιλέχθηκαν και από τον οποίο γίνεται αντιληπτό ότι για την συγκεκριμένη 
κατηγορία σχημάτων ο αλγόριθμος συμπεριφέρεται αρκετά ικανοποιητικά. 
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    Εικόνα 3-8. Ποιοτικά Μέτρα για Ομοειδή Σχήματα. 
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3.3.6.2 Σύγκριση ετεροειδών σχημάτων 

Όμοια με τα ομοειδή έτσι και σε αυτό το τμήμα γίνεται αξιολόγηση του αλγορίθμου 
με τη χρήση των τεσσάρων ποιοτικών μέτρων (Ακρίβεια, Ανάκληση, FMeasure, 
Γενικός-δείκτης) που χρησιμοποιήθηκαν και στην προηγούμενη ενότητα καθώς και 
με τη μελέτη του χρόνου εκτέλεσης αυτού. Αρχικά μελετήθηκε η περίπτωση 
συσχέτισης μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων με μια οντολογία. Το πεδίο το οποίο 
περιγράφουν τα δύο αυτά σχήματα δεν είναι άλλο από τις Βιβλιογραφίες και τον 
τρόπο δομής τους (αναφορές, τίτλοι, συγγραφείς κτλ). 

Τα αποτελέσματα (Εικόνα 3-9) ήταν εξαιρετικά. Τα ποιοτικά μέτρα στην περίπτωση 
αυτή που έχουμε ένα μικρό σχήμα να συσχετίζεται με ένα μεγαλύτερο ήταν σχεδόν 
άριστα. Όσο για το χρόνο, είχαμε αισθητή μείωση αλλά δεν είχαμε μείωση αντίστοιχη 
με εκείνη που είχαμε στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 
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Εικόνα 3-9. Αποτελέσματα Σύγκρισης Σχεσιακής με Οντολογία. 

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε παίρνοντας ως είσοδο μια σχεσιακή βάση 
και ένα XML σχήμα. Τα δύο σχήματα περιγράφουν τον τομέα των αγορών και 
πωλήσεων και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της μελέτης για την περίπτωση αυτή 
φαίνονται στην Εικόνα 3-10. Πάλι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση του 
χρόνου που πλησιάζει το 700%. 
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Εικόνα 3-10. Αποτελέσματα Σύγκρισης Σχεσιακής με XML Σχήμα. 

Στην Εικόνα 3-11 μπορεί να δει κάποιος τα αποτελέσματα από τη σύγκριση ενός 
XML σχήματος και μιας οντολογίας που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των χωρών 
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του κόσμου. Και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά, ιδίως αν λάβει 
υπόψη κάποιος το γεγονός ότι έγινε σύγκριση δύο αρκετά μεγάλων σχημάτων.  
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Εικόνα 3-11. Αποτελέσματα Σύγκρισης XML σχήματος με Οντολογία 

Τελειώνοντας την αξιολόγηση του αλγορίθμου για ετεροειδή σχήματα, καταλήγουμε 
στο διάγραμμα της Εικόνας 3-12 όπου φαίνεται ο μέσος όρος των ποιοτικών μέτρων 
που επιλέχθηκαν και από τον οποίο γίνεται αντιληπτό ότι για την συγκεκριμένη 
κατηγορία σχημάτων ο αλγόριθμος συμπεριφέρεται κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητικά. 
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Μέσος Όρος Για Ετεροειδή Σχήματα

Ακρίβεια

Ανάκληση

Fmeasure

Γενικός-Δείκτης

 
Εικόνα 3-12. Ποιοτικά Μέτρα για Ετεροειδή Σχήματα 

3.3.6.2 Σύγκριση με άλλα συστήματα 

Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε να κάνουμε μια σύγκριση του αλγορίθμου με άλλες 
γνωστές προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν είναι το COMA/Coma++ 
[3,20], το Cupid [35], τo SF [37], τo LSD [23], τo SemInt [32,33,34] και μια νέα 
πρόταση συσχετισμού XML σχημάτων με οντολογίες [1]. Για τη σύγκριση 
χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα ποιοτικά μέτρα (Ακρίβεια, Ανάκληση, F_measure, 
Γενικός_δείκτης) που αναλύθηκαν παραπάνω. Στον Πίνακα 3-2 φαίνονται τα είδη 
των σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε περίπτωση και τα αποτελέσματα που 
παρήχθησαν. Τα στοιχεία για τα άλλα συστήματα ελήφθησαν από τα [1,22,60]. 
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 Αλγόριθμος 
Εργασίας 

Coma/ 
Coma++ 

Cupid SF SemInt LSD XML-
OWL 

Τύπος 
Σχημάτων 
δοκιμών 

XML, 
Σχεσιακά, 
OWL, 
συνδυασμός 
αυτών 

XML XML XML, 
Σχεσιακά 

Σχεσιακά XML XML, 
OWL 

Πληθικότητα 
Συσχετισμών 

1:1, 1:n, n:1,  
n:m,  m:n 

1:1, n:m 1:1, n:1 1:1, m:n m:n, n:m 1:1, 
n:1 

1:1, n:1 

Μέση 
Ακρίβεια 

0.86 0.93 0.83 0.84 0.78 0.8 0.6 

Μέση 
Ανάκληση 

0.88 0.89 0.48 0.5 0.86 0.8 0.9 

F-Measure 0.86 0.90 0.42 0.65 0.81 0.8 0.72 
Μέσος Γενικός 
Δείκτης 

0.74 0.82 ~0.2 ~0.5 0.48 0.6 0.3 

Πίνακας 3-2. Αποτελέσματα Σύγκρισης με άλλα συστήματα 

Όπως φαίνεται, τόσο από τον Πίνακα 3-2 όσο και από την Εικόνα 3-13, ο αλγόριθμος 
είναι πιο γενικός από όλα τα προαναφερθέντα συστήματα. Παρότι δίνει καλύτερες 
τιμές και στα τέσσερα μέτρα για τέσσερα από τα έξι συστήματα, υπάρχουν δύο 
προσεγγίσεις που σε κάποια σημεία υπερτερούν. Συγκεκριμένα το COMA++ δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα όταν παίρνει ως είσοδο ομοειδή σχήματα (π.χ. XML με 
XML) ενώ η προσέγγιση που συσχετίζει XML σχήματα και Οντολογίες δίνει 
καλύτερη ανάκληση αλλά χειρότερη ακρίβεια. Παρόλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη τη 
γενικότητα του αλγορίθμου που προτείνουμε, τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως 
ικανοποιητικά.  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Mine Coma Cupid SF SemInt LSD XML-
OWL

Ακρίβεια
Ανάκληση
Fmeasure
Γενικός-Δείκτης

 
Εικόνα 3-13. Μέσος Όρος Ποιοτικών Μέτρων Αξιολόγησης 

3.4 Ανακεφαλαιωτικά Σχόλια 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε ανάλυση του αλγορίθμου και μια εκτενής 
αξιολόγηση αυτού. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του αλγορίθμου το οποίο 
πρέπει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι ο αλγόριθμος μπορεί να χειριστεί και να 
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πάρει ως είσοδο όλα τα είδη των σχημάτων (Σχεσιακά, XML, Οντολογίες) με την ίδια 
άνεση και απόδοση. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθούν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τα οποία ήταν 
άκρως ικανοποιητικά. Στην Εικόνα 3-14 φαίνεται η ποιοτική αξία του αλγορίθμου για 
όλων των ειδών των σχημάτων (μικρά, μεγάλα, ετεροειδή, ομοειδή). Με άριστα το 1, 
τα τρία (Ακρίβεια, Ανάκληση, FMeasure) από τα τέσσερα μέτρα προσεγγίζουν το 0.9 
και το πιο απαισιόδοξο μέτρο, ο Γενικός-δείκτης, προσεγγίζει το 0.75. Αυτές οι τιμές 
είναι δύσκολο να επιτευχθούν ιδίως όταν έχουμε σύγκριση ετεροειδών σχημάτων. 
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που έφερε στην επιφάνεια η αξιολόγηση, είναι ότι ο 
αλγόριθμος ακόμη και σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις έδειξε ότι μπορεί να σταθεί 
ισάξια και στις πιο πολλές περιπτώσεις καλύτερα από αυτές.  

Κάτι που είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον είναι η μείωση του συνολικού χρόνου που 
καταναλώνει ένας χρήστης για να συσχετίσει δύο σχήματα. Ο στόχος του αλγορίθμου 
είναι να βρει όσο το δυνατόν καλύτερες και περισσότερες συσχετίσεις σε όσο το 
δυνατόν μικρότερο χρόνο. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημιουργείται η 
αίσθηση ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί. 
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Μέσος Όρος Ποιοτικών Μέτρων
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Fmeasure

Γενικός-Δείκτης

 
Εικόνα 3-14. Μέσος Όρος Ποιοτικών Μέτρων Αξιολόγησης 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας. Στη συνέχεια και στο επόμενο 
κεφάλαιο θα αναλυθεί όλο το σύστημα που στηρίχτηκε στον συγκεκριμένο αλγόριθμο 
καθώς και οι επιμέρους αλγόριθμοι που δεν αναλύθηκαν στην ενότητα αυτή. 
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Κεφάλαιο 4 

Αναλυτική Παρουσίαση Συστήματος 

Περιεχόμενα 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................................................57 
4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ .....................................................................................................58 
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4.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ..........................................61 
4.2.3 ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ WORDNET .....................................................................................................65 
4.3 ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ..................................................................68 
4.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ................................................................................................71 

4.1 Εισαγωγή 

Ένας αλγόριθμος για να μπορεί να είναι αποδοτικός πρέπει να πλαισιωθεί από ένα 
κατάλληλο σύστημα το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να τον 
χρησιμοποιήσει με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο. Ο αλγόριθμος 
που προτείνεται απαιτεί τη χρήση μιας κατάλληλης διεπαφής χρήσης, μέσω της 
οποίας θα είναι δυνατή η άμεση παραμετροποίηση του. 

Επίσης κατάλληλοι αλγόριθμοι τόσο για το χειρισμό των σχημάτων όσο και για την 
διαχείριση του λεξικού όρων που χρησιμοποιεί έχουν υλοποιηθεί και αναλύονται 
στην ενότητα αυτή. Εκτός όλων αυτών, σημαντική είναι και η χρήση κάποιου 
εργαλείου διαχείρισης των συσχετίσεων που προκύπτουν από τον αλγόριθμο. Στο 
σύστημα που προτείνουμε επιλέχθηκε και επιτεύχθηκε η συνεργασία του αλγορίθμου 
με το εργαλείο COMA++ [1,20]. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, 
όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να βλέπει γραφικά τα αποτελέσματα του 
αλγορίθμου και να επεμβαίνει όπου αυτός κρίνει απαραίτητο. 

Επιπροσθέτως, στην ενότητα αυτή υπάρχουν και σενάρια χρήσης του συστήματος 
καθώς επίσης και εικόνες του συστήματος και της διεπαφής που προτείνεται. Ο 
κώδικας και το ίδιο το σύστημα βρίσκονται σε κατάλληλο φάκελο στο 
επισυναπτόμενο οπτικό δίσκο. 
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4.2 Περιγραφή Υλοποίησης 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα. Το ένα είναι η 
διεπαφή χρήσης, το άλλο είναι το εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων και η 
συνεργασία αλγορίθμου και εργαλείου και τέλος το τρίτο είναι η πλατφόρμα χρήσης 
του λεξικού όρων που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. 

4.2.1 Διεπαφή Χρήσης 

Για τη διεπαφή χρήσης καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να είναι όσο γίνεται πιο λιτή 
και περιεκτική. Δύναται, λοιπόν ο χρήστης να παραμετροποιεί εύκολα τον αλγόριθμο 
αλλά και να μην επιβαρύνεται με άσκοπες πληροφορίες και περίεργα σχέδια. Η 
διεπαφή ακολουθεί όλους τους κανόνες ευχρηστίας και είναι πολύ εύκολο για 
κάποιον να εκτελέσει τον αλγόριθμο που προτάθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
μέσω αυτής. 

Η διεπαφή όπως μπορεί να δει κάποιος και στην Εικόνα 4-1, χωρίζεται σε τέσσερα 
βασικά τμήματα. Το πρώτο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τα δύο 
σχήματα που θα πάρει ο αλγόριθμος ως είσοδο. Στο τμήμα αυτό εμφανίζονται δύο 
πτυσσόμενα μενού επιλογών, ένα για την επιλογή του σχήματος πηγή (source) και 
ένα για την επιλογή  του σχήματος στόχου (target). Και τα δύο μενού περιέχουν όλα 
τα σχήματα που είναι αποθηκευμένα τόσο στη δικιά μας βάση όσο και στη βάση που 
χρησιμοποιεί το εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων COMA++. 

Στη συνέχεια και αφού επιλεχθούν τα σχήματα τα οποία ο αλγόριθμος θα πάρει ως 
είσοδο, στο δεύτερο τμήμα της διεπαφής καθορίζονται τα όρια για το ποια στοιχεία 
του σχήματος πηγή θα συγκριθούν με τα στοιχεία του σχήματος στόχου με τη 
βοήθεια του λεξικού όρων που επιλέχθηκε. Το χαμηλότερο όριο ομοιότητας (Lower 
Similarity Threshold) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 0, ενώ αντίστοιχα το 
υψηλότερο όριο ομοιότητας (Upper Similarity Threshold) δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από το 1. Σε  περίπτωση που ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει τίποτα ή 
πληκτρολογήσει κάτι εκτός ορίων τα πεδία αυτά παίρνουν τις τιμές 0 και 1 
αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχεία για τα οποία έχει βρεθεί 
οποιαδήποτε συσχέτιση παραβλέπονται. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος εκτελείται 
μόνο για τα στοιχεία της πηγής για τα οποία δεν έχει βρεθεί καμιά συσχέτιση με 
κανένα στοιχείο του σχήματος στόχου, από την προηγούμενη εκτέλεση άλλων 
αλγορίθμων. 
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Εικόνα 4-1. Διεπαφή χρήσης 

   Τρίτο Τμήμα 
Στρατηγική επιλογής 
τελικών συσχετίσεων 

   Δεύτερο Τμήμα 
Επιλογή Ορίων για    
    χρήση Λεξικού 

   Τέταρτο Τμήμα 
Εκτέλεση Αλγορίθμου-
Άνοιγμα Εργαλείου    
    Διαχείρισης  
    Συσχετίσεων 

   Πρώτο Τμήμα 
Επιλογή Σχημάτων 

Αφού λοιπόν συμπληρωθούν τα όρια του δεύτερου τμήματος έρχεται η ώρα ο 
χρήστης να επιλέξει ποιες από τις συσχετίσεις που θα προκύψουν από τον αλγόριθμο 
επιθυμεί να κρατηθούν στις δύο βάσεις δεδομένων (στην δική του και σε αυτή του 
εργαλείου διαχείρισης συσχετίσεων). Αυτό γίνεται στο τρίτο τμήμα της διεπαφής 
χρήσης. Στο τμήμα αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ένα πτυσσόμενο μενού 
επιλογών μία από τις 4 στρατηγικές οι οποίες φαίνονται και στην Εικόνα 4-2. 
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Εικόνα 4-2. Στρατηγικές Συσχέτισης (Matching Selection Strategies) 

Η πρώτη επιλογή «Μέγιστη Συσχέτιση» (Maximum Similarity Matching) κρατάει για 
κάθε στοιχείο του σχήματος πηγή τη μέγιστη συσχέτιση. Δηλαδή αν για ένα στοιχείο, 
του σχήματος πηγής, επιστραφούν συσχετίσεις με πολλά στοιχεία του σχήματος 
στόχου κρατιέται στη βάση η μέγιστη από αυτές. 

  
Εικόνα 4-3. Συσχετίσεις πάνω από όριο ομοιότητας 

Επιλέγοντας κάποιος την δεύτερη επιλογή «Συσχετίσεις πάνω από όριο ομοιότητας» 
(Matching above Similarity Threshold) ο αλγόριθμος εκτελείται και κρατάει στις 
βάσεις του συστήματος τις συσχετίσεις που ξεπερνούν το όριο που έδωσε ο χρήστης. 
Στο παράδειγμα της Εικόνας 4-3 η εκτέλεση του αλγορίθμου θα δώσει όλες τις 
συσχετίσεις που ξεπερνούν το όριο ομοιότητας 0.9 που έδωσε ο χρήστης.  

Μια άλλη στρατηγική που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης είναι η «Απόσταση από 
μέγιστη ομοιότητα» (Distance from Maximum Similarity). Όταν επιλεχθεί αυτή η 
στρατηγική ο αλγόριθμος επιστρέφει τις συσχετίσεις μεταξύ των σχημάτων εισόδου 
των οποίων η ομοιότητα έχει τιμή πάνω από τη διαφορά της τιμής που έδωσε ο 
χρήστης μέσω της διεπαφής από τη μέγιστη ομοιότητα. 
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Εικόνα 4-4. Συσχετίσεις που απέχουν από την μέγιστη ομοιότητα 

Στην Εικόνα 4-4 φαίνεται η συγκεκριμένη πολιτική. Στην περίπτωση αυτή ο 
αλγόριθμος θα κρατήσει στις δύο βάσεις τις συσχετίσεις με ομοιότητα ίση ή 
μεγαλύτερη της διαφοράς μέγιστη–0.1. 

Τέλος, υπάρχει και η στρατηγική επιλογής όλων των συσχετίσεων που βρήκε ο 
αλγόριθμος (All Matching). Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται στις βάσεις όλες οι 
συσχετίσεις που βρέθηκαν. Αφού τελειώσει κάποιος με την επιλογή στρατηγικής (αν 
δεν επιλεχθεί στρατηγική εκτελείται η στρατηγική μέγιστης συσχέτισης) είναι έτοιμος 
να επιλέξει κάποια από τις δύο επιλογές του τέταρτου τμήματος της διεπαφής (ο 
αλγόριθμος επιλογής στρατηγικής φαίνεται στο παράρτημα της αναφοράς).  

Στο τμήμα αυτό δίνεται πλέον στο χρήστη η δυνατότητα, αφού έχει 
παραμετροποιήσει τον αλγόριθμο, να τον εκτελέσει. Αυτό γίνεται πατώντας το 
κουμπί «Εκτέλεση Αλγορίθμου» (Algorithm Execution). Με το πάτημα αυτού του 
κουμπιού εκτελείται ο αλγόριθμος παίρνοντας ως είσοδο τις παραμέτρους που 
ορίστηκαν στα προηγούμενα τρία τμήματα της διεπαφής. Όταν τελειώσει η εκτέλεση 
του αλγορίθμου, στο τμήμα αυτό γίνεται ορατός στο χρήστη και ο χρόνος εκτέλεσης 
του αλγορίθμου «Συνολικός Χρόνος Εκτέλεσης » (Total Execution Time). 

Τέλος, η διεπαφή ολοκληρώνεται με κατάλληλο κουμπί, μέσω του οποίου καλείται το 
εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων. Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, μετά το τέλος 
της εκτέλεσης του αλγορίθμου, μπορεί κάποιος να δει γραφικά τα αποτελέσματα του 
αλγορίθμου και να επέμβει όπου θεωρεί απαραίτητο με εύκολο τρόπο και να 
τροποποιήσει ότι δεν του αρέσει (περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο 
συσχέτισης και τον τρόπο λειτουργίας του μπορεί να δει κανείς στην συνέχεια του 
κεφαλαίου και στο παράρτημα της αναφοράς). Το εργαλείο συσχέτισης μπορεί να 
κληθεί ξεχωριστά από την εκτέλεση του αλγορίθμου σε περιπτώσεις που θέλουμε να 
τροποποιήσουμε παλαιότερα αποτελέσματα που είχαν προκύψει από την εκτέλεση 
αυτού ή άλλων γνωστών αλγορίθμων που ασχολούνται με την συσχέτιση σχημάτων. 

4.2.2 Συνεργασία Διεπαφής – Εργαλείου Διαχείρισης Συσχετίσεων 

Για να μπορέσει ο χρήστης να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων 
του αλγορίθμου επιλέχθηκε, όπως ειπώθηκε και πιο πριν, η χρήση ενός νέου 
ερευνητικού εργαλείου διαχείρισης συσχετίσεων, το COMA++[1,20]. Το εργαλείο 
αυτό έγινε διαθέσιμο για ερευνητικούς σκοπούς στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2005. Το 
εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εκτελέσουμε τους πιο γνωστούς αλγορίθμους που 
έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της συσχέτισης σχημάτων. Επίσης δίνει τη δυνατότητα 
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διαχείρισης (διαγραφή, αλλαγή, δημιουργία, ενοποίηση, διαφορά κτλ.) των 
συσχετίσεων που προκύπτουν τόσο από τον αλγόριθμο που υλοποιήθηκε όσο και από 
την εκτέλεση άλλων ενσωματωμένων σε αυτό αλγορίθμων. Στην Εικόνα 4-5 φαίνεται 
το εργαλείο διαχείρισης. Αναλυτική περιγραφή και οδηγίες εγκατάστασης αυτού 
βρίσκονται στο παράρτημα της αναφοράς. 

Σημαντικό μέρος στο σύστημα που υλοποιήθηκε καταλαμβάνει η συνεργασία του 
αλγορίθμου και του εργαλείου συσχετίσεων που χρησιμοποιήσαμε (Εικόνα 4-5). Ο 
αλγόριθμος συνεργάζεται άμεσα με το COMA++ και χρησιμοποιεί πολλά δεδομένα 
από τη βάση του κατά την διάρκεια εκτέλεσής του. Για την ακρίβεια, οι δύο βάσεις 
του συστήματος πρέπει να είναι ενημερωμένες για να μπορέσει το σύστημα να 
δουλέψει σωστά και αποδοτικά. Κάθε φορά που καλείται η διεπαφή χρήσης 
εκτελείται στο παρασκήνιο ένας αλγόριθμος συγχρονισμού των δύο βάσεων 
δεδομένων του συστήματος. Ο αλγόριθμος ελέγχει ποια σχήματα δεν υπάρχουν στη 
βάση του αλγορίθμου αλλά υπάρχουν στην βάση του εργαλείου. Αυτά τα σχήματα 
εισάγονται στη δική του βάση γιατί στη διεπαφή εμφανίζονται μόνο τα σχήματα που 
βρίσκονται και στις δύο βάσεις. Αν κάποιο σχήμα δεν υπάρχει και στις δύο βάσεις 
δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα δύο μενού του πρώτου τμήματος της διεπαφής. 

Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού εκτελούνται τρεις αλγόριθμοι ανάλογα με το τι 
σχήμα (που υπάρχει στην βάση του εργαλείου και δεν υπάρχει στην βάση του 
αλγορίθμου) εισάγεται στην βάση του αλγορίθμου. Ο ένας αφορά στις σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων και εκτελείται στην περίπτωση εισαγωγής μιας αντίστοιχης βάσης, 
στη βάση που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. Ο άλλος, αντίστοιχα, εκτελείται όταν 
εισάγεται μια οντολογία και ο τρίτος όταν έχουμε εισαγωγή ενός XML Σχήματος. 

 

 
Εικόνα 4-5. Εργαλείο Διαχείρισης Συσχετίσεων COMA++ 

 
Είσοδος: Οντολογία αποθηκευμένη σε μορφή κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου 
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Έξοδος: Μονοπάτια όλων των στοιχείων της οντολογίας από την ρίζα του άκυκλου γράφου 
       Λειτουργία: (Ψευδοκώδικας) 
 
(1): Αποθηκεύονται σε πίνακα Α όλα τα δυαδικά μονοπάτια τύπου πατέρας.παιδί του γράφου 
(2): B=A 
(3): Επανάλαβε  
(4): {  A=B 
(5): Για κάθε στοιχείο του πίνακα Α, έστω Χ  
(6): {              
(7):  Μονοπάτι = Χ 
(8):  τελικό = τελευταίος_σύνδεσμος  ( Χ ) 
(9):  αρχικό = Χ - τελικό 
(10):  Για κάθε στοιχείο του Α, έστω Y 
(11):  {  
(12):   αρχικό΄= πρώτος_σύνδεσμος ( Υ ) 
(13):   τελικό΄= Υ – αρχικό΄ 
(14):   Εάν ( τελικό == αρχικό΄ ) τότε 
(15):    Μονοπάτι = αρχικό + Υ  
(16):   Εισήγαγε Μονοπάτι στον πίνακα    
(17):  } 
(18): } 
(19): Διαγραφή από τον πίνακα Β των μονοπατιών που ισούνται με το τελευταίο τμήμα κάποιου  
(20):         άλλου μονοπατιού 
(21):  
(22): } Μέχρι  (Α == Β ) 
(23): Εισαγωγή μονοπατιών στη βάση του αλγορίθμου 
 

Εικόνα 4-6. Αλγόριθμος δημιουργίας και αποθήκευσης μονοπατιών Οντολογίας 

Για την οντολογία, μαζί με τα στοιχεία αυτής, εισάγονται στη βάση και τα μονοπάτια 
για όλα τα στοιχεία της οντολογίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από 
τον αλγόριθμο για τη σωστή αποθήκευση των συσχετίσεων στις δύο βάσεις του 
συστήματος. Για τη δημιουργία των μονοπατιών εκτελείται κάθε φορά ο αλγόριθμος 
που φαίνεται στην Εικόνα 4-6. Αν παραδείγματος χάριν, έχουμε σε OWL την 
οντολογία της Εικόνας 4-7 ο παραπάνω αλγόριθμος αποθηκεύει (γραμμή 1) τα εξής 
μονοπάτια Customer.person, person.mother, person.father στον πίνακα Α. Στην 
συνέχεια παίρνει το πρώτο στοιχείο του Α, το Customer.person και το σπάει στο 
αρχικό = Customer και τελικό = person μονοπάτι (γραμμές 8-9). Τώρα συγκρίνει 
αυτό με κάθε στοιχείο του πίνακα Α και έτσι έχουμε (γραμμές 10-17) :  

Α(1) = Customer.person, αρχικό = Customer διάφορο του τελικό = person, εισαγωγή 
στον πίνακα Β του μονοπατιού Α(1). 

Α(2) = person.mother, αρχικό = person ίσο με τελικό = person, νέο μονοπάτι = 
Customer.person.mother, εισαγωγή στον πίνακα Β του νέου μονοπατιού. 

Α(3) = person.father, αρχικό = person ίσο με τελικό = person , νέο μονοπάτι = 
Customer.person.father, εισαγωγή στον πίνακα Β του νέου μονοπατιού. 

Έπειτα για το επόμενο στοιχείο του Α, το Α(2) = person.mother δεν υπάρχει στοιχείο 
(γραμμές 10-17) του Α ώστε το αρχικό αυτού να είναι ίσο με το τελικό = mother, άρα 
εισάγουμε στο Β το Α(2) όπως είναι. Το ίδιο γίνεται και για το στοιχείο Α(3) = 
person.father. Μετά από αυτό έρχεται η ώρα να σβήσουμε από τον πίνακα Β τις 
άχρηστες καταχωρήσεις – αυτές που ισούνται με το τελευταίο τμήμα υπαρχουσών 
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μονοπατιών. Στο παράδειγμα πριν τη διαγραφή ο πίνακας Β έχει πέντε στοιχεία : 
person.mother, person.father, Customer.person, Customer.person.mother, 
Customer.person.father. Τα δύο πρώτα λόγο της συνθήκης που αναφέρθηκε 
διαγράφονται και έτσι ο πίνακας έχει τα υπόλοιπα τρία. Αν επαναλάβουμε το τμήμα 
γραμμών 3-22 προκύπτει Α=Β και επομένως ο αλγόριθμος τερματίζεται με το Β να 
περιέχει τα σωστά μονοπάτια που θα εισαχθούν στην βάση μας. 

Β : Customer.person, Customer.person.mother, Customer.person.father. 

 
Εικόνα 4-7. Παράδειγμα οντολογίας για δημιουργία μονοπατιών 

 
Είσοδος: Στοιχείο σχεσιακής βάσης – κόμβος άκυκλου γράφου Χ 
 Έξοδος: Μονοπάτι ενός στοιχείου της σχεσιακής βάσης από την ρίζα του άκυκλου    
                γράφου 
       Λειτουργία: (Ψευδοκώδικας) 
 
(1): παιδί = Χ 
(2): πατέρας = ο πατέρας του Χ 
(3): i= 0; Μονοπάτι = Null 
(4): Εφόσον ( πατέρας != Null  )  
(5): {             
(6):  i ++ 
(7):  Εάν ( i == 1 ) τότε 
(8):   Mονοπάτι = .παιδί  
(9):  αλλιώς 
(10):   Mονοπάτι = .παιδί + Mονοπάτι 
(11):   
(12):  παππούς = ο παππούς του παιδί 
(13): 
(14):  παιδί = πατέρας 
(15):  πατέρας = παππούς 
(16): } 
(17): Εάν ( i == 0 ) τότε 
(18):  τελικό μονοπάτι = παιδί  
(19): αλλιώς 
(20):  τελικό μονοπάτι = παιδί + Mονοπάτι 
  

Εικόνα 4-8. Αλγόριθμος δημιουργίας μονοπατιών στοιχείων σχεσιακών βάσεων 

Το ίδιο – με μια μικρή διαφοροποίηση – γίνεται και για τα XML Σχήματα. Εκεί, τα 
μονοπάτια θεωρείται ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί από το εργαλείο διαχείρισης 
συσχετίσεων. Απαιτείται λοιπόν στην περίπτωση αυτή, πριν την εισαγωγή ενός XML-
Σχήματος στη βάση δεδομένων του αλγορίθμου, να τρέξουμε κάποιον από τους 
έτοιμους αλγορίθμους του εργαλείου με είσοδο το νέο σχήμα που θέλουμε να 
εισάγουμε στη βάση του αλγορίθμου. Δηλαδή πηγή και στόχος θα είναι το νέο σχήμα. 
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Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται στην βάση του εργαλείου τα μονοπάτια, τα 
οποία με την επανεκτέλεση της διεπαφής αποθηκεύονται και στη βάση του 
αλγορίθμου. Για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων τα μονοπάτια δημιουργούνται 
δυναμικά την ώρα της αποθήκευσης των συσχετίσεων δύο πεδίων (κόμβων) στις 
βάσεις δεδομένων του συστήματος. Ο αλγόριθμος αυτός φαίνεται στην Εικόνα 4-8. 

Αφού πραγματοποιηθούν όσα προαναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί 
κάποιος πλέον να εκτελέσει τον αλγόριθμο και να είναι σε θέση να δει γραφικά το 
αποτέλεσμα που προέκυψε. Το εργαλείο διαχείρισης και η επίτευξη της συνεργασίας 
με αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και ολοκληρωμένου συστήματος, 
το οποίο προσφέρει πολλές λύσεις στους χρήστες και τους ειδικούς της κατηγορίας 
στην οποία αναφέρεται. 

4.2.3 Χρήση Λεξικού WORDNET 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το λεξικό που χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των 
σχημάτων και για τον καθορισμό των συσχετίσεων μεταξύ τους. Το σύστημα 
χρησιμοποιεί το αγγλικό λεξικό όρων WordNet [38, 39,40, 57], το οποίο είναι ευρέως 
διαδεδομένο τόσο στον τομέα της σύγκρισης σχημάτων, όσο και στον τομέα της 
ανάκτησης πληροφορίας. 

Στο σύστημα χρησιμοποιείται μια πλατφόρμα διαχείρισης του συγκεκριμένου λεξικού 
υλοποιημένη στην java (jwnl). Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορεί κάποιος να 
προσθέσει νέους όρους στο λεξικό και να δημιουργήσει το δικό του αλγόριθμο 
αναζήτησης μέσα στο λεξικό. Πριν αναλύσουμε τις παρεμβάσεις που έγιναν στην 
συγκεκριμένη πλατφόρμα για να επιτύχουμε το ποθητό αποτελέσματα, θα αναλυθεί 
σε γενικές γραμμές η πολιτική λειτουργίας του συγκεκριμένου λεξικού. 

Για να είναι δυνατή η χρήση του λεξικού πρέπει κάποιος να το κατεβάσει από το 
δίκτυο [57] και να το εγκαταστήσει στο μηχάνημά του (Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν 
στο παράρτημα της αναφοράς). Τόσο το λεξικό όσο και η πλατφόρμα διαχείρισης 
βρίσκονται σε κατάλληλο φάκελο στο επισυναπτόμενο οπτικό δίσκο. Το WordNet 
αποτελείται από αρχεία με όρους και είναι προγραμματισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μπορεί να μετατρέψει τα αρχεία αυτά σε μια βάση δεδομένων. Επίσης 
περιλαμβάνει και έτοιμες ρουτίνες αναζήτησης και κατάλληλη διεπαφή χρήσης, την 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να δει πληροφορίες από τη βάση 
δεδομένων του λεξικού. Τα αρχεία όρων οργανώνουν ουσιαστικά, ρήματα, 
επιρρήματα, αντωνυμίες και επίθετα σε ομάδες συνωνύμων. Κατάλληλος κώδικας 
μετατρέπει τα αρχεία αυτά σε μια βάση δεδομένων, η οποία κρατάει κωδικοποιημένες 
τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων συνωνύμων. Οι σχέσεις μεταξύ των ομάδων γίνονται 
ορατές με κατάλληλες ρουτίνες που προσφέρονται έτοιμες από το λεξικό.  

Οι πληροφορίες στο WordNet είναι οργανωμένες σε λογικές ομάδες, οι οποίες 
λέγονται  «synsets». Κάθε «synset» αποτελείται από μία λίστα από συνώνυμες λέξεις 
ή  συγκριτικά όμοιες, καθώς επίσης και από δείκτες οι οποίοι περιγράφουν τις σχέσεις 
μεταξύ του συγκεκριμένου «synset» και των άλλων «synsets». Μια λέξη μπορεί να 
εμφανιστεί σε περισσότερα από ένα «synset», και σε περισσότερα από ένα μέρη του 
λόγου ανάλογα με το νοημά της (sense). Οι λέξεις στο «synset» είναι ομαδοποιημένες 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανταλλάξιμες με κάποια συναφή έκφραση. 
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Δύο ειδών σχέσεις εκπροσωπούν οι δείκτες: λεκτικές και σημασιολογικές. Λεκτικές 
σχέσεις κρατιούνται μεταξύ σημασιολογικά σχετικών μορφών λέξεων. 
Σημασιολογικές σχέσεις κρατιούνται μεταξύ λεκτικά όμοιων σημασιών. Αυτές οι 
σχέσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) υπερώνυμα-hypernymy (η 
λέξη είναι είδος – ..is kind of), υπώνυμα-hyponymy (είναι είδος λέξης – is kind of..), 
αντώνυμα, μερώνυμα-meronyms (μέρος της λέξης – parts of ...), ολώνυμα-olonyms 
(λέξη μέρος από – ..is part of), συνεπαγωγές, λογικά υποδεέστερες και λογικά 
υπερδεέστερες (Πίνακας 4-1). Τα ουσιαστικά και τα ρήματα οργανώνονται σε 
ιεραρχίες βασισμένες στις σχέσεις υπερωνύμων και υπωνύμων μεταξύ των «synsets». 
Επιπρόσθετοι δείκτες χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν άλλες σχέσεις μεταξύ των 
«synsets». 

 
Σημασιολογική Σχέση Συντακτική Κατηγορία Παραδείγματα 

Συνώνυμα (όμοια) N, V, Aj, Av Pipe, tube 
Rise, ascend 
Sad, unhappy 
Rapidly, speedily 

Αντώνυμα (αντίθετα) Aj, Av, (N, V) Wet, dry 
Powerful, powerless 
Friendly, unfriendly 
Rapidly, slowly 

Υπώνυμα-Hyponymy 
(ειδικότερα) 

N,V Sugar maple, maple 
Maple, tree 
Tree, plant 

Μερώνυμα 
(μέρος από λέξη) 

N Brim, hat 
Gin, martini 
Ship, fleet 

Τρόπος V March, walk 
Whisper, speak 

Συνεπαγωγή V Drive, ride 
Divorce, marry 

Σημείωση:      N=Ουσιαστικά  Aj=Επίθετα  V=Ρήματα  Av=Επιρρήματα 

Πίνακας 4-1. Σημασιολογικές σχέσεις λεξικού WordNet. 

 

 
Εικόνα 4-9. Παράδειγμα ιεραρχικής δομής ουσιαστικών και ρημάτων στον WordNet. 

Η Εικόνα 4-9 αποτελεί ένα παράδειγμα, όπου δέκα σύνολα συνωνύμων (synsets) 
ουσιαστικών δομούνται ιεραρχικά με κόμβο ρίζα το σύνολο {thing,entity}, το οποίο 
έχει παιδιά το σύνολο{living thing, organism} και το σύνολο {non-living thing, 
object}. Αυτά αντίστοιχα τα σύνολα έχουν παιδιά τα σύνολα που φαίνονται στην 
Εικόνα και παίζουν το ρόλο των φύλλων της δομής. 
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Τα επίθετα οργανώνονται σε ομάδες, οι οποίες περιέχουν ένα επικεφαλή «synset» και 
διάφορα περιφερειακά «synsets». Κάθε τέτοια ομάδα οργανώνεται γύρω από 
ζευγάρια αντιθέτων (και περιστασιακά από τριάδες αντιθέτων). Τα ζευγάρια 
αντιθέτων (ή οι τριάδες) έχουν οριστεί στο επικεφαλής «synset» της ομάδας. Τα 
περισσότερα επικεφαλής «synsets» έχουν ένα ή περισσότερα περιφερειακά «synsets», 
κάθε ένα από τα οποία αναπαριστά μια σκέψη, η οποία είναι παρόμοια σε σημασία 
της σκέψης που αναπαριστά το επικεφαλής «synset». Ένας τρόπος να φανταστεί 
κάποιος την οργάνωση των ομάδων των επιθέτων είναι να φανταστεί έναν τροχό, με 
το επικεφαλής «synset», το κέντρο του και τα περιφερειακά «synsets» σαν τις ακτίνες 
του. Δύο ή περισσότεροι τροχοί είναι λογικά συνδεδεμένοι μέσω ενός αντιθέτου, το 
οποίο μπορεί να νοηθεί σαν ο άξονας ανάμεσα στους τροχούς π.χ. στο παράδειγμα 
που ακολουθεί έχουμε δύο ομάδες επιθέτων  αποτελούμενες από δύο «synsets» η 
κάθε μία. Τα ζευγάρια αντιθέτων στα γύρω από τα οποία οργανώνονται αυτές οι 
ομάδες είναι το HOT και το COLD. Οι δύο αυτές ομάδες συνδέονται μέσω του 
COLD. 

{HOT, COLD, (hot to the touch)}  
{warm}  
-  
{COLD, HOT, frigid, (cold to the touch)}  
{freezing}  

Τέλος, τα επιρρήματα συχνά προκύπτουν από τα επίθετα, και μερικές φορές έχουν 
αντίθετα. Επομένως, το «synset» για ένα επίρρημα συνήθως περιέχει ένα λεκτικό 
δείκτη στο επίθετο από το οποίο προήλθε. H οργάνωση αυτή φαίνεται και 
αναλυτικότερα στο επόμενο παράδειγμα: {badly, δείκτης σε επίθετο: bad, well, ill, 
(“He was badly prepared”) . 

Tο σύστημά μας, όπως προαναφέρθηκε, για να χειριστεί το συγκεκριμένο λεξικό δεν 
χρησιμοποιεί τη διεπαφή που προσφέρεται από αυτό, αλλά μια πλατφόρμα 
διαχείρισης αυτού υλοποιημένη στην java (jwnl-open source). Η πλατφόρμα αυτή,  
μαζί με τις τροποποιήσεις που υπέστη, βρίσκεται στον επισυναπτόμενο οπτικό δίσκο. 
Για να μπορέσει ο αλγόριθμος να εντοπίσει σημασιολογικές ομοιότητες με τη χρήση 
του λεξικού, οι λέξεις οργανώθηκαν σε ιεραρχίες υπερωνύμων. Για τη σύγκριση δύο 
στοιχείων και για τον εντοπισμό πιθανής συσχέτισης γίνεται κάθε φορά η ακόλουθη 
διαδικασία. Πρώτα, τα ονόματα των στοιχείων του σχήματος πηγής και του σχήματος 
στόχου χωρίζονται σε τμήματα (tokens). Για κάθε τμήμα του στοιχείου του σχήματος 
πηγή βρίσκει το μέγιστο βαθμό ομοιότητας με κάθε τμήμα του στοιχείου του 
σχήματος στόχου. Η τιμή του βαθμού καθορίζεται με βάση το βάθος που βρίσκονται 
τα τμήματα του στοιχείου του σχήματος πηγής και στόχου στην ιεραρχία του λεξικού. 
Αν, παραδείγματος χάριν, προσπαθεί να συσχετίσει τα στοιχεία «animal» και 
«person» με βάση την ιεραρχική δομή της Εικόνας 4-9, οι συναρτήσεις υπολογισμού 
του βαθμού ομοιότητας (Εικόνα 4-10) δίνουν: depth=1 depth1=2  depth2=2   

• sim= 2*1 / 2+2 => sim= 2/4 =>             
sim=0,5  

• distance= ((2-1) / 2 + (2-1) / 2) / 2 => distance= 1/2  και sim=1 – 0,250 => 
sim= 0,75 
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• distance= ((2-1) / 2 + (2-1) / 2) / 2 => distance= 1/2  και sim=1 – 0,5 =>    
sim= 0,5 

Έτσι, σχηματίζεται ένας πίνακας με τις τιμές ομοιότητας των τμημάτων του στοιχείου 
από το σχήμα πηγή με τα τμήματα από το στοιχείο του σχήματος στόχου. Αυτό 
γίνεται για κάθε στοιχείο του σχήματος πηγής που δεν ικανοποιεί τα όρια ομοιότητας 
που δίνει ο χρήστης μέσω της διεπαφής χρήσης (δεύτερο τμήμα της διεπαφής). Το 
βασικό κομμάτι κώδικα βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας αυτής στην ενότητα 
5. 
 
//πρώτος τρόπος επιλογής βασισμένος στον αριθμό των ISA συνδέσεων μέχρι το σημείο εντοπισμού. 
//όπου depth το βάθος κοινού γονιού, depth1 το βάθος του πρώτου λήμματος και depth2 το βάθος του 
//δεύτερου λήμματος 
sim = (float)2*(depth) / (depth1 + depth2); 
   break; 
      case 2: 
//αισιόδοξη επιλογή βαθμού ομοιότητας βασισμένης στην ιεραρχική οργάνωση 
distance = ((float)(depth1-depth) / depth1 + (float)(depth2-depth) /depth2) /2; 
sim = 1 - (float)java.lang.Math.pow(distance, 2); 
   break; 
      case 3: 
// απαισιόδοξη επιλογή βαθμού ομοιότητας βασισμένης στην ιεραρχική οργάνωση  
distance = ((float)(depth1-depth) / depth1 + (float)(depth2-depth) /depth2) /2; 
sim = 1 - distance;  

Εικόνα 4-10. Υπολογισμός βαθμού Ομοιότητας με χρήση Λεξικού WordNet 

Το συγκεκριμένο τμήμα κώδικα αυξάνει αρκετά την πολυπλοκότητα και το χρόνο 
εκτέλεσης του αλγορίθμου. Αλλά ο χρόνος είναι κάτι που έρχεται σε δεύτερη μοίρα 
για χάρη των σημασιολογικών αποτελεσμάτων που θέλουμε να επιτύχουμε. 

4.3 Σενάριο Χρήσης – Εικόνες Συστήματος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε βήμα προς βήμα ένα σενάριο χρήσης του 
συστήματος. Αρχικά ας πούμε ότι κάποιος θέλει να βρει τις συσχετίσεις μεταξύ δύο 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων (PO1, PO2) που περιγράφουν τον τομέα των 
αγοροπωλησιών. Οι σχεσιακές βάσεις αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί σε καμία από τις 
δύο βάσεις του συστήματος. Άρα αυτό που πρέπει πρώτα να γίνει είναι να 
μετατραπούν σε κατευθυνόμενο άκυκλο γράφο και να αποθηκευθούν τόσο στη βάση 
του εργαλείου διαχείρισης, όσο και στη βάση που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος 
συσχέτισης που προτείνεται. Πρέπει λοιπόν, ο χρήστης να τρέξει πρώτα μέσω της 
διεπαφής το εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων και να αποθηκεύσει αρχικά εκεί, στην 
κατάλληλη μορφή, τις δύο βάσεις (Εικόνα 4-11). Βλέποντας κάποιος την Εικόνα αυτή 
μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι πρόκειται για δύο σχεσιακές βάσεις. Ο λόγος είναι ότι 
τα σχήματα εμφανίζονται σαν οδοκεντρικά μοντέλα, κάτι το οποίο οφείλεται στην 
χρήση για την εμφάνιση των μοντέλων των διασυνδέσεων μέσω ξένων κλειδιών  
Οδηγίες χρήσης του εργαλείου υπάρχουν στο παράρτημα της αναφοράς. 
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Εικόνα 4-11. Αποθήκευση Βάσεων PO1 και PO2 στην βάση του εργαλείου 

Έπειτα πρέπει να ξανατρέξει τη διεπαφή και αυτόματα θα γίνει η αποθήκευση μέσω 
της διαδικασίας συγχρονισμού στη βάση του αλγορίθμου όπως έχει ήδη περιγραφεί. 
Τώρα οι δύο βάσεις περιέχουν τα σχήματα που θέλουμε να συσχετίσουμε και είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία συσχετισμού. Εδώ, ο χρήστης έχει δύο 
επιλογές, ή να εκτελέσει τον αλγόριθμο συσχετισμού χωρίς να έχει εκτελέσει 
προηγουμένως κανέναν άλλον αλγόριθμο, ή να εκτελέσει πρώτα τους γνωστούς 
αλγορίθμους που του δίνει το εργαλείο και στην συνέχεια τον αλγόριθμο που 
προτάθηκε. Στο σενάριο που ακολουθήθηκε επιλέχθηκε να εκτελεστούν πρώτα οι 
υπάρχοντες αλγόριθμοι και μετά ο δικός μας.  

Έτσι, καλέστηκε το εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων (Mapping  
Management Tool) από τη διεπαφή και αφού τρέξαμε τους αλγορίθμους που 
προσφέρονται από το εργαλείο καταλήξαμε στα αποτελέσματα της Εικόνας 4-12. 
Στην Εικόνα αυτή φαίνονται με κόκκινες γραμμές ποια στοιχεία του ενός σχήματος 
σχετίζονται με στοιχεία του άλλου σχήματος. Υπάρχουν όμως πολλές συσχετίσεις 
που δεν εντοπίστηκαν. Αυτές θα τις εντοπίσει ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε. Αφού 
αποθηκεύσουμε το συσχετισμό που προέκυψε, κλείνουμε το εργαλείο και ερχόμαστε 
πίσω στην διεπαφή. 
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Εικόνα 4-12. Αποτελέσματα Σύγκρισης Βάσεων PO1 και PO2 με το εργαλείο 
COMA++ 

  
Εικόνα 4-13. Παραμετροποίηση αλγορίθμου 

Εκεί παραμετροποιούμε τον αλγόριθμο όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-13 και πατάμε 
το κουμπί «Algorithm Execution» για να εκτελεστεί. Περιμένουμε μέχρι να 
εμφανιστεί ο χρόνος εκτέλεσης (Total Execution Time), και μετά καλούμε το 
εργαλείο διαχείρισης (Mapping Management Tool) για να δούμε γραφικά τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν (Εικόνα 4-14).  
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Εικόνα 4-14. Αποτελέσματα αλγορίθμου 

Αθροίζοντας μέσω του COMA++ τα αποτελέσματα του αλγορίθμου με τα 
αποτελέσματα που είχαν προκύψει παίρνουμε τον τελικό συσχετισμό που φαίνεται 
στην Εικόνα 4-15. 

 
Εικόνα 4-15. Τελικά Αποτελέσματα 

4.4 Ανακεφαλαιωτικά Σχόλια 

Στην ενότητα αυτή έγινε μια αναλυτική παρουσίαση του συστήματος που 
υλοποιήθηκε βλέποντάς το από τρεις κύριες κατευθύνσεις. Πρώτα αναλύθηκε η 
διεπαφή χρήσης ως το κεντρικό κομμάτι του συστήματος, αφού μέσω αυτής γίνεται η 
διασύνδεση όλων των τμημάτων αυτού. Με τη χρήση της διεπαφής ο χρήστης μπορεί 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ 



72  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

τόσο να εκτελέσει το σημασιολογικό αλγόριθμο, όσο και να καλέσει το εργαλείο 
διαχείρισης συσχετίσεων ώστε να δει και να επεξεργαστεί γραφικά στην οθόνη του 
αποτελέσματα συσχετίσεων. 

Στη συνέχεια δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην συνεργασία του αλγορίθμου με το 
εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων. Η επίτευξη αυτής της συνεργασίας οδήγησε στη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εύρεσης και χειρισμού συσχετισμών 
μεταξύ σχημάτων όλων των κατηγοριών και μεγεθών.  

Ένα ακόμη σημείο που κρίθηκε απαραίτητο να σταθούμε ήταν η χρήση του λεξικού 
όρων που χρησιμοποιήθηκε. Το λεξικό αυτό δεν είναι άλλο από το WordNet [57]. Η 
ιεραρχική οργάνωση των συνόλων συνωνύμων που διαθέτει, χρησιμοποιήθηκε για 
την εύρεση και τον καθορισμό του βαθμού ομοιότητας μεταξύ των συσχετιζόμενων 
στοιχείων. Η χρήση του έδωσε λύσεις σε σημεία που οι γνωστοί αλγόριθμοι δεν 
μπορούσαν μέχρι στιγμής να εντοπίσουν. 

Τελειώνοντας, δόθηκε το ενδεδειγμένο σενάριο χρήσης του συστήματος για την 
εύρεση  στο μικρότερο χρόνο των καλύτερων αποτελεσμάτων (ποιοτικές και σωστές 
συσχετίσεις). Η ελπίδα ότι η χρήση του συστήματος θα είναι μια εύκολη διαδικασία 
για το χρήστη, είναι διάχυτη στην ενότητα αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  73 
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5.1 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

Στο σύστημα που προτάθηκε στην εργασία αυτή μπορεί να διακρίνει κάποιος και 
δυνατά αλλά και τρωτά σημεία. Στην ενότητα αυτή έγινε μια προσπάθεια να 
φωτίσουμε τα σημεία αυτά και να προτείνουμε πιθανές επεκτάσεις που θα οδηγούσαν 
στη δημιουργία ενός πιο ισχυρού εργαλείου. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από το 
σημασιολογικό αλγόριθμο και από το τι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί προκειμένου 
να επεκταθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του και έπειτα θα γίνει αναφορά στο 
σύστημα διαχείρισης συσχετισμών και στον τρόπο που το προτεινόμενο σύστημα 
διαχειρίζεται τα διαφόρων ειδών σχήματα. 

5.1.1 Σημασιολογικός Αλγόριθμος 

Ο σημασιολογικός αλγόριθμος που προτάθηκε στην εργασία αυτή προσφέρει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίζει αυτόματα σημασιολογικές συσχετίσεις μεταξύ 
σχημάτων τις οποίες οι πιο γνωστές προσεγγίσεις του χώρου δεν είναι σε θέση να 
εντοπίσουν. Προκειμένου όμως να επιτύχει την κάλυψη αυτού του κενού που υπάρχει 
στον τομέα, υστερεί σε κάποια άλλα σημεία. 

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος σπαταλά αρκετό χρόνο κατά την εκτέλεσή του και για 
τον εντοπισμό των συσχετισμών χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό βοηθητικό λεξικό όρων, 
το WordNet [57]. Αυτά είναι τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να σταθεί κάποιος 
που προσπαθεί να βελτιώσει το συγκεκριμένο αλγόριθμο.  
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Έγινε  μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης και αυτό επιτεύχθη 
σε πολύ καλό βαθμό με τη συνεργασία του συστήματος με το εργαλείο διαχείρισης 
COMA++ [3]. Το εργαλείο αυτό προσφέρει πολλούς καλούς αλγορίθμους συσχέτισης 
(τόσο ονοματικούς όσο και δομικούς), επομένως ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει 
αυτούς, πριν εκτελέσει τον αλγόριθμο που προτείνεται. Αυτό μειώνει αισθητά την 
ταχύτητα εκτέλεσης γιατί πλέον δε χρειάζεται να εξεταστούν όλοι οι κόμβοι του 
σχήματος πηγής άλλα μόνο αυτοί για τους οποίους δεν έχουν βρεθεί συσχετίσεις που 
να ικανοποιούν τα όρια που δίνει ο χρήστης από τη διεπαφή.  

Επίσης, η χρήση του λεξικού όρων παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Η αναβάθμιση στην τελευταία έκδοσή του (Wordnet 2.1) καθώς και o 
εμπλουτισμός του με όρους, σχετικούς με το πεδίο στο οποίο θα εφαρμοστεί, είναι 
βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην εύρεση ποιοτικότερων συσχετισμών. 

Εκτός όμως από αυτά τα δύο κρίσιμα στοιχεία μια αξιόλογη επέκταση θα ήταν ο 
αλγόριθμος να μπορεί να χειριστεί με επιτυχία τους disjointness περιορισμούς, στην 
περίπτωση των OWL οντολογιών. Ο αλγόριθμος δε λαμβάνει υπόψη αυτούς τους 
περιορισμούς για την επιλογή των τελικών συσχετισμών με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται συσχετισμοί σαν αυτούς που φαίνονται στην Εικόνα 5-1. Στην Εικόνα 
αυτή βρέθηκε συσχετισμός μεταξύ του “animal” με το “person” με τιμή ομοιότητας 
0.89. Αν ο αλγόριθμος εκμεταλλευόταν τη disjointness πληροφορία, θα έπρεπε να 
δίνει την συσχέτιση αυτή αδύναμη εώς μηδενική. 

 
Εικόνα 5-1. Παράδειγμα εφαρμογής disjointness περιορισμών 

Για να λάβει υπόψη ο αλγόριθμος τους συγκεκριμένους περιορισμούς απαιτείται να 
ελεγχθεί η πληροφορία αυτή κάθε φορά που πάμε να αποθυκεύεσουμε την ομοιότητα 
δύο τμημάτων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει οι γραμμές 23 και 24 του 
αλγορίθμου που φαίνεται στην Εικόνα 3-1 του τρίτου κεφαλαίου της αναφοράς να 
τροποποιηθούν όπως φαίνεται στην συνέχεια (Εικόνα 5-2).  
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(23):  Εάν ((ομοιότητα_βάσει_λεξικού > Μέγιστη(i,j)) && 
(24):   (S1.τμήμα δεν είναι disjointness με  S2.τμήμα ) ) τότε 
(24):   Μέγιστη(i,j) = ομοιότητα_βάσει_λεξικού 
(25):  Αλλιώς  Μέγιστη(i,j) = 0 

Εικόνα 5-2. Επέκταση Σημασιολογικού Αλγορίθμου (disjointness constraints) 

Ο αλγόριθμος θα μπορούσε επίσης να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να 
χειριστεί με μεγαλύτερη σημασιολογική ακρίβεια τα ομόνυμα. Για να μπορέσει να 
γίνει αυτό κάθε φορά που εντοπίζεται μια συσχέτιση με ομοιότητα 1, δηλαδή στις 
γραμμές 19 και 20 του αλγορίθμου, να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον στο οποίο αναφέρονται τα συσχετιζόμενα στοιχεία και αν είναι το ίδιο να 
δέχεται την συσχέτιση αλλιώς να την απορίπτει ή να την σημειώνει ως προσωρινή. Η 
λύση αυτή δεν είναι χρονικά αποδεκτή. Αφού για να επιτύχει κάποιος την συσχέτιση 
μεγάλων σχημάτων ο χρόνος εκτέλεσης γίνεται υπερβολικά υψηλός. Θα ήταν 
ενδιαφέρον να προταθεί μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα. 

Τέλος, θα ήταν πολύ χρήσιμο ο αλγόριθμος να μπορεί να επεκταθεί και να 
υποστηρίξει και τεχνικές επιπέδου στιγμιοτύπου. Το κύριο όφελος της μελέτης των 
δεδομένων που περιγράφουν τα σχήματα είναι ένας ακριβής χαρακτηρισμός των 
πραγματικών περιεχομένων των στοιχείων των σχημάτων. Μέσω αυτού του 
χαρακτηρισμού μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του αλγορίθμου που προτείνεται. Αν 
ο αλγόριθμος υποστήριζε συσχέτιση βασισμένη σε περιορισμούς θα μπορούσε να 
καθορίσει με περισσότερη ακρίβεια αντίστοιχους τύπους δεδομένων βασισμένος, 
παραδείγματος χάριν, στα αποκαλυφθέντα εύρη τιμών και μοτίβα χαρακτήρων, 
βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα του συσχετισμού. Αυτό απαιτεί το 
χαρακτηρισμό του περιεχομένου και των δύο σχημάτων εισόδου και το μεταξύ τους 
συσχετισμό. 

5.1.2 Εργαλείο διαχείρισης Συσχετίσεων 

Το εργαλείο διαχείρισης συσχετίσεων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο χρήστη 
του συστήματος. Μέσω αυτού ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα του 
αλγορίθμου γραφικά, να σβήσει και να προσθέσει συσχετίσεις με απλό και εύκολο 
τρόπο καθώς επίσης και να συνδυάσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 
χρήση τόσο του αλγορίθμου όσο και των ενσωματωμένων αλγορίθμων που 
προσφέρει το εργαλείο.  

Η επίτευξη της συνεργασίας του αλγορίθμου με το εργαλείο είναι ένα από τα σημεία 
στα οποία πρέπει να σταθεί κάποιος. Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, το σύστημα 
θα ήταν λειτουργικά φτωχό, αφού ο χρήστης δε θα μπορούσε να δει και να 
διαχειριστεί εύκολα και απλά τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν. Η συνεργασία 
αυτή έδωσε τη δυνατότητα να κατανοηθεί σε βάθος η διαδικασία συσχετισμού και να 
βελτιωθούν τα κακώς κείμενα στον αλγόριθμο που προτάθηκε τελικά. 

Η γνώση και η χρήση του εργαλείου συνετέλεσαν αποτελεσματικά στην εξέλιξη και 
στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος. Το COMA++ βοήθησε να αναδειχθεί η 
αξία της συγκεκριμένης πρότασης. 
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5.1.3 Διαχείριση σχημάτων 

Σημαντικό κομμάτι στο σύστημα που υλοποιήθηκε καταλαμβάνει και η διαχείριση 
των σχημάτων. Τα σχήματα μετατρέπονται και αποθηκεύονται σε μορφή 
κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου στις δύο βάσεις του συστήματος (βάση αλγορίθμου 
και βάση εργαλείου διαχείρισης). Αφού γίνει αυτό υπάρχουν αλγόριθμοι οι οποίοι, 
ανάλογα με το είδος του σχήματος, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 
συσχετίσεων που προκύπτουν στις βάσεις του συστήματος. Οι αλγόριθμοι αυτοί 
παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη σωστή αποθήκευση των συσχετισμών και κατά 
συνέπεια στη σωστή εμφάνιση και επαναχρησιμοποίηση αυτών.  

5.1.3.1 XML σχήματα 

Στα XML σχήματα ενώ ο αλγόριθμος μετατροπής και αποθήκευσης του σχήματος δε 
μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα, εμφανίστηκε σοβαρό πρόβλημα στη δημιουργία 
και αποθήκευση των μονοπατιών όλων των στοιχείων του σχήματος από το ριζικό 
κόμβο του γράφου. Λόγω των πολλών γλωσσών περιγραφής XML σχημάτων που 
υπάρχουν, η προσπάθεια ώστε το σύστημα να μπορεί να χειριστεί όσο γίνεται 
περισσότερα έφερε στην επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα. Ανάλογα με τη γλώσσα, 
έπρεπε να δημιουργηθεί κατάλληλος αλγόριθμος υπολογισμού των μονοπατιών των 
στοιχείων του σχήματος. Παρότι έγινε μεγάλη προσπάθεια για την εύρεση 
κατάλληλου αλγορίθμου δεν κατορθώθηκε, λόγω χρονικού περιορισμού, να προταθεί 
μια αξιόλογη λύση.  

Η λύση που τελικά επιλέχθηκε μπορεί να χειριστεί δύο γλώσσες περιγραφής XML 
σχημάτων, την XSD και την XDR. Δεν είναι αποδοτική αλλά επιτρέπει στο σύστημα 
να πάρει με έναν εύκολο τρόπο ως είσοδο και XML σχήματα. Στο μέλλον, ένας 
αξιόπιστος και αποδοτικός αλγόριθμος ο οποίος θα δημιουργεί τα μονοπάτια 
πιστεύεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Θα ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστο αν καταφέρει να 
υποστηρίζει και άλλες γλώσσες περιγραφής XML σχημάτων.  

5.1.3.2 Οντολογίες 

Αντίθετα με τα XML σχήματα για τις οντολογίες έχουν δημιουργηθεί κατάλληλοι 
αλγόριθμοι για την αποθήκευση τόσο του σχήματος όσο και των μονοπατιών των 
στοιχείων από την κορυφή του άκυκλου γράφου. Το σύστημα υποστηρίζει RDF και 
OWL οντολογίες. Ο υπολογισμός και η αποθήκευση των μονοπατιών γίνεται κατά 
την εισαγωγή του σχήματος στην βάση του αλγορίθμου. 

Ο αλγόριθμος δημιουργίας μονοπατιών είναι άκρως ικανοποιητικός και για μικρές 
και για μεγάλες οντολογίες. Σημαντικά προβλήματα με τη διαχείριση των οντολογιών 
και των συσχετισμών που τις αφορούν δεν εντοπίστηκαν. Αντιθέτως η αξιολόγηση 
έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

5.1.3.2 Σχήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

Τέλος, όσον αφορά στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, τα μονοπάτια δημιουργούνται 
δυναμικά την ώρα αποθήκευσης των συσχετίσεων στις βάσεις δεδομένων του 
συστήματος. Τα μονοπάτια είναι απλά και δεν απαιτείται ιδιαίτερος χρόνος για τη 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  77 

 

 

δημιουργία τους. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις οντολογίες και τα XML σχήματα 
όπου τα μονοπάτια δημιουργούνται εξ αρχής, όταν φορτώνουμε ένα σχήμα.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για κάθε σχήμα έγιναν για να έχουμε χρονικά καλύτερα 
αποτελέσματα. Ίσως αν και για τις σχεσιακές βάσεις είχαμε έναν αλγόριθμο 
αποθήκευσης των μονοπατιών εξ αρχής, το σύστημα να ήταν ελαφρώς πιο γρήγορο 
στις περιπτώσεις συσχέτισης σχεσιακής βάσης με οποιοδήποτε άλλο σχήμα. 

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Το σύστημα που προτείνεται μέσω της εργασίας αυτής μπορεί να επεκταθεί και να 
χρησιμοποιηθεί υπό προϋποθέσεις με πολλούς τρόπους και σε πολλούς τομείς. Στη 
συνέχεια αναλύουμε μερικές από τις πιο σημαντικές χρήσεις και επεκτάσεις που 
μπορούν να γίνουν . 

5.2.1 Συνεργασία με συστήματα επεξεργασίας επερωτήσεων 

Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι να εντοπίζει συσχετισμούς μεταξύ σχημάτων 
περιγραφής δεδομένων διαφόρων ειδών (Σχεσιακά, XML, Οντολογίες). Αλλά γιατί 
χρειάζονται να βρεθούν αυτοί οι συσχετισμοί; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει 
αυτό (ανάλυση αυτών φαίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο της αναφοράς), εδώ όμως θα 
σταθούμε μόνο σε ένα: ενοποίηση σχημάτων και εκτέλεση επερωτήσεων που 
απευθύνονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, ομογενείς ή ετερογενείς.  

Για να εκτελεστούν επερωτήσεις σε ένα σύνολο από διαφορετικές βάσεις δεδομένων 
απαιτείται η ύπαρξη συσχετισμών μεταξύ των βάσεων. Εδώ υπεισέρχεται το σύστημα 
που προτείνουμε. Με το σύστημα αυτό εντοπίζονται οι συσχετισμοί και δίνονται στη 
συνέχεια σε εργαλεία εκτέλεσης επερωτήσεων. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν 
τους συσχετισμούς για την κατάλληλη αποσύνθεση μιας επερώτησης και για τη 
σωστή εκτέλεση των τμημάτων που προκύπτουν στις αντίστοιχες βάσεις. 

Το σύστημα μπορεί να συνεργαστεί άνετα με αντίστοιχα συστήματα. Η χρήση αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τομείς όπου οι επιστήμονες στηρίζονται στα υπάρχοντα 
ερευνητικά αποτελέσματα για να προχωρήσουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δικών 
τους συμπερασμάτων. Στον τομέα αυτό η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε πολλές 
μορφές και ο συσχετισμός των πηγών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για σωστά 
και έγκυρα αποτελέσματα.  

Οι διαδικασία των επερωτήσεων σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων είναι κάτι 
που συμβαίνει πολύ συχνά σε ομότιμα δίκτυα (peer-to-peer). Όταν ένα νέο μηχάνημα 
εισέλθει στο δίκτυο πρέπει να γίνει συσχετισμός της βάσης του με τις ήδη υπάρχοντες 
για να είναι σε θέση όλοι οι χρήστες του δικτύου να αναζητήσουν και να πάρουν τη 
σωστή πληροφορία και από αυτό. Για να έχει εφαρμογή ο αλγόριθμος σε τέτοια 
δίκτυα θα πρέπει ο χρόνος εκτέλεσης του να μειωθεί δραστικά. Οι ταχύτητες με τις 
οποίες μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν μηχανήματα από ένα τέτοιο δίκτυο 
είναι πολύ πιο γρήγορες από το μέχρι τώρα μετρημένο μέσο χρόνο εκτέλεσης του 
αλγορίθμου. 
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5.2.2 Χρήση στη Βιοπληροφορική 

Ένας τομέας που βρίσκεται σε μεγάλη άνθιση στις μέρες μας είναι ο τομέας την 
βιοπληροφορικής. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τομέα αυτό τόσο για 
την ενοποίηση ετερογενών βάσεων δεδομένων υπό το πρίσμα μιας κεντρικής 
οντολογίας, όσο και για την εξέλιξη οντολογιών στο χώρο της έρευνας για τον 
καρκίνο. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί με πραγματικά 
παραδείγματα σχημάτων και οντολογιών του τομέα. Επίσης η δημιουργία μιας 
ιεραρχίας όρων η οποία θα εισαχθεί στο λεξικό θα βοηθήσει πολύ στην εύρεση 
ποιοτικότερων αποτελεσμάτων.  

Η βιοπληροφορική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ελπιδοφόρους 
κλάδους της επιστήμης. Το σύστημα που προτείνεται ελπίζουμε να αποτελέσει ένα 
ακόμη χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών. 
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1 Εγχειρίδιο Χρήσης COMA++ 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται τόσο ο τρόπος εγκατάστασης του εργαλείου COMA++, 
όσο και οι βασικότερες λειτουργίες που προσφέρει αυτό στο χρήστη. Αρχικά 
παρουσιάζονται οι οδηγίες εγκατάστασης και μετά ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός 
χρήσης αυτού. 

1.1 Οδηγίες εγκατάστασης 

Αρχικά πρέπει να αντιγραφεί από τον επισυναπτόμενο οπτικό δίσκο στο σκληρό 
δίσκο, το εργαλείο το οποίο βρίσκεται στο φάκελο coma. Η εγκατάσταση είναι 
σχετικά εύκολη διαδικασία. Το σύστημα πρέπει να έχει εγκατεστημένη τη γλώσσα 
προγραμματισμού Java καθώς και τη Mysql. Οδηγίες εγκατάστασης τόσο για την 
Java, όσο και για την Mysql ακολουθούν στην ενότητα “Οδηγίες Εγκατάστασης 
Συστήματος”. 
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Αφού εγκατασταθεί η Mysql, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι διαθέσιμη στο χρήστη 
από το localhost. Αυτό μπορεί να γίνει από το προτρεπτικό σήμα της msql (msql 
prompt) δίνοντας την ακόλουθη εντολή: 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ''@'localhost' WITH GRANT      
OPTION  

Στη συνέχεια, δημιουργούμε τη βάση με όνομα GenMatcher χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη εντολή: mysql> CREATE DATABASE GenMatcher; Για να είμαστε πλέον 
σε θέση να καλέσουμε το εργαλείο από το σύστημα,  εκτελούμε την επόμενη εντολή. 
Μέσω αυτής πρέπει να δημιουργήσουμε τον πίνακα source στη βάση GenMatcher. 

mysql> CREATE TABLE `source` ( 
`id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
`name` varchar(100) NOT NULL default '', 
`structure` varchar(100) NOT NULL default '', 
`content` varchar(100) NOT NULL default '', 
`url` mediumtext, 
`comment` mediumtext, 
`provider` varchar(200) default NULL, 
`date` varchar(50) default NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
UNIQUE KEY `name` (`name`) 
);   

Τώρα μπορούμε να καλέσουμε το εργαλείο μέσω της διεπαφής του συστήματος όπως 
αναλύθηκε νωρίτερα. Αφού το εργαλείο καλεστεί για πρώτη φορά και πριν από 
οτιδήποτε άλλο, αποτελεί απαίτηση να τρέξει ο χρήστης την επιλογή "Clean 
Repository" για να δημιουργηθεί η βάση αποθήκευσης συσχετίσεων και σχημάτων 
του εργαλείου. Το εργαλείο δεσμεύει 500 MB μνήμη κατά την εκτέλεσή του. Σε 
περίπτωση που η εκτέλεση προβάλλει OutOfMemoryException (αυτό μπορεί να 
συμβεί όταν προσπαθούμε να συσχετίσουμε πολύ μεγάλα σχήματα) ο χρήστης μπορεί 
να αυξήσει τη μνήμη που δεσμεύει την ώρα της εκτέλεσης. Για να το κάνει αυτό 
τροποποιεί την εντολή  

java -Xmx500M comagui/Main   

η οποία βρίσκεται στο αρχείο coma++.bat στο φάκελο coma (οπτικός δίσκος). 

1.2 Εργαλείο Διαχείρισης Συσχετίσεων ( COMA++ ) 

1.2.1 Περίληψη 

Στην επόμενη Εικόνα (Εικόνα 1) φαίνεται η κυρίως οθόνη του εργαλείου διαχείρισης. 
Εκτός από το μενού και την μπάρα κατάστασης, η διεπαφή χρήσης χωρίζεται σε τρία 
τμήματα, μια πλευρά από όπου γίνεται η διαχείριση και καλούνται οι συναρτήσεις 
συσχέτισης στα αριστερά, και 2 τμήματα στα οποία φαίνονται το σχήμα πηγή και το 
σχήμα στόχος αντίστοιχα. Ο συσχετισμός ανάμεσα σε δύο σχήματα φαίνεται με 
κόκκινες γραμμές  μεταξύ των κόμβων των δύο σχημάτων. 
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Στη συνέχεια δίνεται μια αναλυτική περιγραφή των στοιχείων των μενού επιλογών 
και συζητείται η χρήση της διεπαφής στις κύριες λειτουργίες συσχέτισης.  

1.2.2 Λειτουργίες Μενού Επιλογών 

Το κυρίως μενού επιλογών είναι οργανωμένο σε 5 ομάδες:  

• Repository: Συναρτήσεις διαχείρισης σχημάτων, συσχετίσεων και 
βοηθητικών πληροφοριών  

• Source και Target: Συναρτήσεις που αφορούν τα σχήματα πηγής και στόχου.  

• Match: Ρύθμιση και εκτέλεση διαδικασίας συσχέτισης. 

• Mapping: Διαχείριση και τροποποίηση αποτελεσμάτων συσχέτισης.  

 
Εικόνα 1. Κεντρική οθόνη συστήματος. 

Repository  

 
Αντικείμενο 
Μενού 

Υπο- 
Αντικείμενα  

Περιγραφή 

Διαγράφει και αναδημιουργεί τους πίνακες της βάσης δεδομένων (source, 
source_rel, object, object_rel, matcher, source_path)  

Clean 
Repository  

 

Import File 
(XSD, XDR, 
OWL)  

Εισάγει σχήματα από αρχείο ή από φάκελο αρχείων  

Import URI 
(OWL)  

Εισάγει OWL ή RDF οντολογία από URI  

Schemas  

Import DB 
(ODBC)  

Εισάγει μια σχεσιακή βάση δεδομένων μέσω μιας διασύνδεσης ODBC 
(απαιτούμενη είσοδος: ODBC entry name, user name, password, DB name)  
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 Export  Εξάγει ένα επιλεγμένο σχήμα σε κατάλληλη ASCII μορφή  

 
Delete  Διαγραφή σχήματος από την βάση δεδομένων (οριστικά)   

Import 
Examples  

Εισαγωγή παραδειγμάτων σχημάτων, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο  
Sources (PurchaseOrder, OpenTrans, XCBL)  

Mappings  Import File 
(TXT/ASC)  

Εισαγωγή συσχετίσεων σε κατάλληλη μορφή  

 Export File 
(TXT/ASC)  

Εξαγωγή συσχετίσεων σε κατάλληλη μορφή  

 Export RDF  Εξαγωγή συσχετίσεων σε RDF σύνταξη (http://co4.inrialpes.fr/align/)  

 Delete  Διαγραφή συσχέτισης από τη βάση δεδομένων (οριστικά)  

 Import 
Examples  

Εισαγωγή πραγματικών συσχετίσεων για τα σχήματα των παραδειγμάτων  

Schema Info   Εμφάνιση στατιστικών πληροφοριών για τα σχήματα πηγής και στόχου.  

Mapping 
Info  

 Εμφάνιση συσχετίσεων σε μορφή κειμένου και άλλες στατιστικές 
πληροφορίες για το συγκεκριμένο συσχετισμό. 

Auxiliary 
Info  

Abbreviation  Εμφάνιση, Διαγραφή, Προσθήκη συντμήσεως στη βάση, η οποία 
λαμβάνεται υπόψη αυτόματα από το συσχετιστή ονόματος (Name matcher)  

 Synonyms  Εμφάνιση, Διαγραφή, Προσθήκη συνωνύμου, το οποίο λαμβάνεται 
αυτόματα υπόψη από το συσχετιστή συνωνύμων/ονόματος 
(Synonym/Name matcher) 

Exit   Έξοδος από το εργαλείο 

Source-Target 
 
Αντικείμενο 
Μενού 

Υπο- 
Αντικείμενα  

Περιγραφή 

Open   Φορτώνει ένα σχήμα ως πηγή ή στόχο από τη βάση. Το προσθέτει επίσης 
στο χώρο εργασίας (workspace)  

Close   Αδειάζει το παράθυρο του σχήματος πηγής  ή στόχου  

Fold   Εμφανίζει το δέντρο του σχήματος πηγής ή του σχήματος στόχου  

Unfold   Επεκτείνει  το ολοκληρωμένο δέντρο του σχήματος πηγής ή του σχήματος 
στόχου  

Unfold 
Fragment  

 Επεκτείνει ένα απλό τμήμα (fragment) (αναγνωρισμένο από το 
ενεργοποιημένο κόμβο) είτε από το δέντρο του σχήματος πηγής είτε από το 
δέντρο του σχήματος στόχου 

 

Match 
 
Αντικείμενο 
Μενού 

Υπο- 
Αντικείμενα  

Περιγραφή 

Execute 
Strategy  

AllContext  Στρατηγική συσχέτισης με βάση το περιεχόμενο: Συσχετίζει τα 
περιεχόμενα των σχημάτων εισόδου καθορίζοντας όλα τα μονοπάτια από 
την κορυφή του σχήματος σε κάθε κόμβο.  

 FilteredContext  Πρώτα αναγνωρίζει τους όμοιούς κόμβους, και μετά το περιεχόμενο αυτών. 
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 Fragment  Αλγόριθμος συσχέτισης βασισμένος σε τμήματα: Πρώτα αναγνωρίζει τα 
όμοια τμήματα, και μετά συσχετίζει αυτά  

 Taxonomy  Χρήση συγκεκριμένης ταξινομίας πεδίου: Συσχετίζει τα σχήματα εισόδου 
με την ταξινομία και συνδυάζει τις σχήμα-σε-ταξινομία ομοιότητες με τις 
ομοιότητες μέσα στην ταξινομία, για να καθορίζει τις σχήμα-σε-σχήμα 
ομοιότητες  

 Reuse  Χρήση προηγούμενων αποτελεσμάτων συσχέτισης: Καθορίζει τα 
συσχετιζόμενα μονοπάτια που συνδέουν πηγή και στόχο μέσω ενδιάμεσου 
σχήματος και συνθέτει τις μεταβατικές ομοιότητες.  

Stop   Σταματάει την τρέχουσα διαδικασία συσχέτισης  

 
Preprocessing  Loaded  Τα σχήματα εισόδου όπως διαβάστηκαν και εισήχθησαν από τα εξωτερικά 

σχήματα  

 Resolved  Βασισμένη στο Πεδίο ονομάτων ανάλυση των τύπων και των κλάσεων και 
μετατροπή της παραγωγής τύπου σε σύνθεση τύπου.  

 Reduced  - 

 Simplified  Μεταμορφώνει όμοια στοιχεία, σε απλά διαμοιραζόμενα  

Configure   Ρύθμιση των στρατηγικών συσχέτισης (καθορισμός συσχετιστών)  

Reuse 
(Manual)  

 Βήμα προς βήμα χρήση προηγούμενων αποτελεσμάτων συσχέτισης 

Step-by-Step   Βήμα προς βήμα βασισμένη συσχέτιση. Επιλέγουμε τη στρατηγική 
συσχέτισης, αναγνωρίζουμε τα όμοια τμήματα, συσχετίζουμε τα όμοια 
τμήματα  

Existing 
Matcher  

 Εμφάνιση όλων των συσχετιστών οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στη βάση 
με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τους  

New Matcher   Δημιουργεί ένα νέο συνδυασμένο συσχετιστή, συνδυάζοντας τους ήδη 
αποθηκευμένους  

Delete 
Matcher  

 Διαγράφει ένανσυσχετιστή 

Matcher 
Hierarchy  

 Εμφανίζει την ιεραρχία των συσχετιστών και τις ρυθμίσεις του καθενός 

Reset 
Matcher  

 Επαναορίζει όλους τους συσχετιστές με τις αρχικές ρυθμίσεις  

 

Mapping 
 
Αντικείμενο 
Μενού 

Υπο- 
Αντικείμενα  

Περιγραφή 

Load   Φορτώνει ένα συσχετισμό (πιθανά μαζί με τα σχήματα πηγής και στόχου)  
από τη βάση δεδομένων, και το προσθέτει στο χώρο εργασίας 

Save   Αποθηκεύει τον τρέχοντα συσχετισμό στη βάση δεδομένων. Σημείωση: 
πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το όνομα είναι μοναδικό  

Duplicate   Διπλασιάζει το συσχετισμό στο χώρο εργασίας  

Delete   Διαγράφει το συσχετισμό από το χώρο εργασίας (μπορεί να συνεχίζει να 
υπάρχει στη βάση δεδομένων)  
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Edit Mode   Ενεργοποιεί τη διαδικασία τροποποίησης: Επιλέγοντας τον κόμβο είτε της 
πηγής είτε του στόχου, μια συσχέτιση μπορεί να διαγραφεί από ή να 
προστεθεί στον τρέχοντα συσχετισμό  

Domain   Ορίζει το τμήμα του σχήματος πηγή που εμπλέκεται στο συσχετισμό. 

InvertDomain   Ορίζει το τμήμα του σχήματος πηγής που δε συμμετέχει σε κάποιο 
συσχετισμό  

SchemaMerge   Συγχωνεύει τα σχήματα εισόδου σύμφωνα με τις συσχετίσεις που δίνονται 
από τον τρέχοντα συσχετισμό: τα μη συσχετιζόμενα στοιχεία του 
μικρότερου σε μέγεθος σχήματος προστίθενται στο μεγαλύτερο σχήμα. 

MappingMerge   Συγχωνεύει 2 συσχετισμούς που εμπλέκουν ίδια σχήματα πηγής και στόχου 

 
Intersect   Ορίζει τις κοινές συσχετίσεις 2 συσχετισμών που εμπλέκουν ίδια σχήματα 

πηγής και στόχου 

Diff   Ορίζει τις συσχετίσεις που συμμετέχουν στον πρώτο συσχετισμό αλλά όχι 
στο δεύτερο και εμπλέκουν ίδια σχήματα πηγής και στόχου  

Compare   Ορίζει και εμφανίζει την ποιότητα ενός ή πολλών συσχετισμών με τον 
ποθητό συσχετισμό  

 

Help 
 
Αντικείμενο 
Μενού 

Υπο- 
Αντικείμενα  

Περιγραφή 

About   Πληροφορίες για την ομάδα υλοποίησης  

Unlock GUI   Ξεκλειδώνει όλα τα απενεργοποιημένα αντικείμενα των μενού και τα 
κουμπιά αν κάποια ενέργεια δεν εκτελεστεί επιτυχώς 

 

1.2.3 Διαχείριση σχημάτων και συσχετισμών 

Το εργαλείο παρέχει δύο κομμάτια, το Repository (Αποθήκη) και το Workspace 
(Χώρος Εργασίας), για συνεχή και προσωρινή διαχείριση των σχημάτων και των 
συσχετίσεων.  

Repository (Αποθήκη Δεδομένων) 

Στην Εικόνα 2 σημειώνεται το κομμάτι της αποθήκης στη γραφική διεπαφή χρήσης. 
Στο κομμάτι αυτό υπάρχουν κουμπιά επιλογής για διάφορες λειτουργίες. Πιο 
συγκεκριμένα υπάρχουν κουμπιά για το φόρτωμα σχήματος είτε ως πηγή είτε ως 
στόχο, για το φόρτωμα συσχέτισης, καθώς και για τη διαγραφή σχήματος ή 
συσχέτισης μόνιμα από την αποθήκη δεδομένων. Τα σχήματα και οι συσχετισμοί που 
είναι διαθέσιμα στην αποθήκη φαίνονται σε δύο λίστες για γρήγορη πρόσβαση: 
αντικείμενα μπορούν εύκολα να φορτωθούν με διπλό κλικ. Πληροφορίες σχετικά με 
το επιλεγμένο σχήμα ή συσχετισμό εμφανίζονται στο τέλος αυτού του μέρους της 
διεπαφής. 
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Workspace 

Στην Εικόνα 3 τονίζεται η περιοχή του χώρου εργασίας στη διεπαφή. Όπως και το 
κομμάτι του Repository, η περιοχή αυτή αποτελείται από ένα σύνολο από κουμπιά 
επιλογής για συχνές λειτουργίες σχετικές με τα σχήματα και τους συσχετισμούς και 
από δύο λίστες στις οποίες φαίνονται τα σχήματα και οι συσχετισμοί που έχουν 
φορτωθεί στην μνήμη. 

Τα διαθέσιμα κουμπιά επιλογών επιτρέπουν: 

• Την επιλογή ενός σχήματος είτε ως πηγή είτε ως στόχο. Την επιλογή ενός 
συσχετισμού, την αποθήκευση ενός σχήματος ή μιας συσχέτισης στην 
αποθήκη, τη διαγραφή ενός σχήματος ή ενός συσχετισμού (1η γραμμή 
κουμπιών στο τμήμα αυτό). 

• Την εκτέλεση των λειτουργιών συσχέτισης Domain, InvertDomain, Range, 
InvertRange, SchemaMerge (2η γραμμή κουμπιών στο τμήμα αυτό). 

• Την εκτέλεση των λειτουργιών συσχέτισης MappingMerge, Intersect, Diff, 
Compare και την ενεργοποίηση της δυνατότητας τροποποίησης συσχέτισης 
(switch to the Edit mode). 

 
 Εικόνα 2. Τμήμα Αποθήκης (Repository). 
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Εικόνα 3. Τμήμα Χώρου Εργασίας (WorkSpace). 

1.2.4 Εισαγωγή σχήματος 

Το Coma++ υποστηρίζει XML σχήματα (XSD και XDR), σχήματα σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων, και OWL, RDF οντολογίες. Τα XML σχήματα μπορούν να 
εισαχθούν από αρχεία, ενώ τα Σχεσιακά σχήματα διαβάζονται με τη χρήση ODBC 
διασύνδεσης με τη βάση. Οι οντολογίες μπορούν να εισαχθούν από αρχείο ή από URI 
(π.χ. Δικτυακό URI). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4, το COMA++ είναι επίσης 
ικανό να εισάγει και ένα κατανεμημένο σχήμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε 
πολλά αρχεία.  

Συγκεκριμένα, όταν επιλέγονται πολλά αρχεία ή ένας ολόκληρος φάκελος από αρχεία 
για εισαγωγή, ο χρήστης πρέπει να καθορίσει αν κάθε αρχείο αναπαριστά ένα 
ανεξάρτητο σχήμα ή κομμάτι από ένα κατανεμημένο σχήμα. Οι πληροφορίες για το 
χώρο ονομάτων στα XSD και XDR σχήματα και στις οντολογίες (OWL) πιάνονται 
αυτόματα. Για την εισαγωγή μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, ο χρήστης χρειάζεται 
να καθορίσει έναν ODBC διασυνδετή (user name και password, καθώς και database 
name). 
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Εικόνα 4. Εισαγωγή σχήματος. 

1.2.5 Αυτόματη Συσχέτιση Σχημάτων 

Αφού τα δύο σχήματα φορτωθούν, ο χρήστης μπορεί γρήγορα να ξεκινήσει μια 
διαδικασία συσχετισμού επιλέγοντας και εκτελώντας μια προ ρυθμισμένη στρατηγική 
συσχέτισης (π.χ. AllContext ή FilteredContext). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, ή από το 
μενού μέσω Match→Execute Strategy. Ο νέος συσχετισμός που προκύπτει 
προστίθεται αυτόματα στο χώρο εργασίας (Workspace) στο τμήμα που φαίνονται οι 
συσχετίσεις. 
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Εικόνα 5. Αυτόματος Συσχετισμός Σχημάτων. 

1.2.6 Ρυθμίσεις συσχετιστών και Στρατηγικών Συσχέτισης 

Πριν ξεκινήσει ο χρήστης τη διαδικασία συσχέτισης, πρέπει να τσεκάρει και να κάνει 
αλλαγές στις ρυθμίσεις των ατομικών συσχετιστών και στις στρατηγικές συσχέτισης. 
Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται οι επιλογές των ρυθμίσεων για ένα συνδυασμένο 
συσχετιστή (μενού Match→ Existing Matchers), η ιεραρχία των συσχετιστών (μενού 
Match→ Matcher Hierarchy), και οι ρυθμίσεις των υποστηριζόμενων στρατηγικών 
AllContext, FilteredContext, και Fragment-based matching (μενού Match→ 
Configure). 

Συγκεκριμένα, για να ρυθμίσουμε ένα συνδυασμένο αλγόριθμο οι επόμενες 
παράμετροι απαιτούνται να ρυθμιστούν:  

• Name: Ένα μοναδικό όνομα το οποίο θα διαχωρίζει το συσχετιστή από τους 
άλλους. 

• Constituents: Ο τύπος των σχετικών στοιχείων (π.χ. αν είναι γειτονικά), ή 
συνιστώμενα (π.χ. τμήματα ονόματος), τα οποία μπορούν να εξαχθούν για τον 
υπολογισμό της ομοιότητας των στοιχείων. 

• Constituent matchers: Οι συσχετιστές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ των constituents. 

• Aggregation, Direction, Selection, Combination: Στρατηγικές άθροισης για 
ομοιότητες συγκεκριμένων συσχετιστών, κατεύθυνση ταξινόμησης 
υποψήφιων συσχετίσεων, επιλογή υποψήφιων συσχετίσεων με τη μέγιστη 
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ομοιότητα, και υπολογισμός συνδυασμένης ομοιότητας για την επιλογή των 
συσχετίσεων.  

Η στρατηγική συσχετισμού AllContext συσχετίζει όλα τα περιεχόμενα, π.χ. όλα τα 
μονοπάτια, που έχουν αναγνωριστεί από τα σχήματα εισόδου. Έχει ρυθμιστεί να 
υπολογίζει τις ομοιότητες μεταξύ μονοπατιών.  

Η στρατηγική συσχετισμού FilteredContext πρώτα αναγνωρίζει τους όμοιους 
κόμβους των σχημάτων εισόδου και μετά συσχετίζει τα μονοπάτια των κόμβων 
αυτών. Τα δύο αυτά βήματα μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα με διαφορετικούς 
συνδυασμούς συσχετιστών για τον υπολογισμό της ομοιότητας είτε κόμβων είτε 
μονοπατιών.  

Όμοια με τη στρατηγική FilteredContext, έτσι και η στρατηγική Fragment-based 
πρώτα αναγνωρίζει όμοια τμήματα στα σχήματα εισόδου πριν συσχετίσει τα τμήματα 
αυτά με λεπτομέρεια. Απαιτεί μια στρατηγική για αναγνώριση τον τμημάτων 
(fragment) και μια στρατηγική για να συσχετίσει τα τμήματα αυτά. 
 

 
Εικόνα 6. Ρυθμίσεις Συσχετιστών και Στρατηγικών  

1.2.7 Χειρωνακτικός Συσχετισμός Σχημάτων βασισμένος σε 
κατακερματισμό  

Εκτός από την αυτόματη συσχέτιση (μενού Match→ Execute Strategy→ Fragment), 
ο χρήστης μπορεί επίσης να εκτελέσει τη στρατηγική συσχέτισης βασισμένη στο 
κατακερματισμό βήμα προς βήμα (Εικόνα 7). Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί πρώτα 
να αλλάξει τις προκαθορισμένες επιλογές που αφορούν τον τύπο του 
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κατακερματισμού, τη στρατηγική συσχέτισης για την αναγνώριση των όμοιων 
τμημάτων και τους συσχετιστές που θα χρησιμοποιηθούν για τη στρατηγική 
συσχέτισης. Τα σχετικά τμήματα είναι τονισμένα στα δέντρα των σχημάτων πηγής 
και στόχου αντίστοιχα. Μετά το πρώτο βήμα συσχέτισης, τα όμοια τμήματα 
ξεχωρίζουν με γραμμές συσχετίσεων μεταξύ του κόμβου ρίζα κάθε τμήματος. Ο 
χρήστης μπορεί να επικυρώσει το συσχετισμό και να εκτελέσει το δεύτερο βήμα για 
να πάρει τα λεπτομερή αποτελέσματα της συσχέτισης ανάμεσα στα στοιχεία των 
όμοιων τμημάτων.

 
Εικόνα 7. Συσχέτιση βασισμένη στον κατακερματισμό 

1.2.8 Χειρωνακτική αξιολόγηση ποιότητας συσχετισμών 

Στην περίπτωση που ένας ζητούμενος συσχετισμός είναι διαθέσιμος, το Coma++ 
υποστηρίζει αυτόματη εκτέλεση και αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων 
ενός μεγάλου αριθμού συσχετιστών με διαφορετικές ρυθμίσεις για τον καθορισμό 
των καλύτερων εξ αυτών. Είναι δυνατό να εκτελεστεί χειρωνακτικά η διαδικασία για 
περιορισμένο αριθμό από συσχετισμούς μέσω της διεπαφής όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 8. Οι συσχετισμοί που βρίσκονται στο χώρο εργασίας μπορούν να συγκριθούν 
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τους τελεστές συσχέτισης Intersect και Diff για να 
αναγνωριστούν οι όμοιες και οι διαφορετικές συσχετίσεις αντίστοιχα. Από την άλλη 
μεριά, τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με ένα δοθέντα σωστό συσχετισμό 
με τη χρήση του τελεστή Compare, ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει τις τιμές για 4 
μέτρα ποιότητας Ακρίβεια (Precision), Ανάκληση (Recall), Fmeasure και Γενικός-
δείκτης (Overall). Οι τελεστές Intersect, Diff και Compare είναι διαθέσιμοι και από το 
μενού Match αλλά και από το κουμπιά επιλογής που βρίσκονται στο τμήμα του 
χώρου εργασίας (Workspace tab). 
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Εικόνα 8. Αξιολόγηση Ποιότητας Συσχετίσεων 

1.2.8 Σενάρια χρήσης 

1.2.8.1 Απλή Συσχέτιση Σχημάτων 

Αρχικά φορτώνονται το σχήμα πηγή και το σχήμα στόχος. Για το σκοπό αυτό 
μπορούν να χρησιμοποιηθεί τόσο το μενού όσο και τα κουμπιά source/ target στο 
τμήμα του χώρου εργασίας (workspace). Με τα δύο σχήματα φορτωμένα, ο χρήστης 
μπορεί γρήγορα να ξεκινήσει μια διαδικασία συσχέτισης είτε εκτελώντας την 
προκαθορισμένη στρατηγική είτε επιλέγοντας και εκτελώντας μια από τις 
προρυθμισμένες στρατηγικές συσχέτισης π.χ. FilteredContext. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί είτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογών όπως φαίνεται στην Εικόνα 9 
είτε από το μενού Match→ Execute Strategy. Ο νέος συσχετισμός που προκύπτει 
προστίθεται αυτόματα στο χώρο που φαίνονται οι συσχετισμοί (Workspace). 

 
Εικόνα 9. Απλή συσχέτιση σχημάτων 
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Το όνομα και τα σχόλια για το συσχετισμό μπορούν να αλλάξουν από το χώρο 
εργασίας (workspace), στο σημείο όπου φαίνονται οι ιδιότητες του συσχετισμού.  

Τέλος, ο συσχετισμός μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση ή να διαγραφεί από το χώρο 
εργασίας. Ωστόσο για τους σκοπούς αυτούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το μενού 
των συσχετισμών αλλά και τα σχετικά κουμπιά που φαίνονται στην Εικόνα 10. 

 
Εικόνα 10. Κουμπιά αποθήκευσης-διαγραφής συσχετισμού 

1.2.8.2 Τροποποίηση Συσχετισμού 

Κατά τη διάρκεια που βρισκόμαστε στο περιβάλλον τροποποίησης, μια συσχέτιση 
μπορεί να διαγραφεί ή να προστεθεί στον τρέχοντα συσχετισμό. Για να ενεργοποιηθεί 
ή να απενεργοποιηθεί το περιβάλλον τροποποίησης πρέπει να πιεστεί κατάλληλο 
κουμπί στον χώρο εργασίας. Το φόντο της οθόνης αλλάζει από άσπρο σε γαλάζιο 
όταν το περιβάλλον τροποποίησης ενεργοποιηθεί.  

 
Εικόνα 11. Τροποποίηση Συσχετισμού 

Τώρα μια υπάρχουσα συσχέτιση μπορεί να διαγραφεί κλικάροντας στον κόμβο της 
πηγής και στον κόμβο του στόχου. Για να δημιουργήσουμε μια νέα συσχέτιση πρέπει 
να κάνουμε κλικ σε ένα κόμβο πηγής και ένα κόμβο στόχου. Η τιμή της ομοιότητας 
για τη νέα συσχέτιση θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή (1.0). Όταν τελειώσουμε με την 
τροποποίηση, το περιβάλλον τροποποίησης πρέπει να απενεργοποιηθεί για να 
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αποφύγουμε να δημιουργήσουμε ή να διαγράψουμε συσχετίσεις κατά λάθος. Το 
φόντο της οθόνης θα γίνει πάλι άσπρο. 

2 Οδηγίες Εγκατάστασης Συστήματος 

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρήση του συστήματος που υλοποιήθηκε πρέπει 
τόσο να ρυθμίσει το σύστημα του καταλλήλως όσο και να εγκαταστήσει και μια 
σειρά προγραμμάτων και οδηγών απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του. 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πριν την 
εκτέλεση του σημασιολογικού αλγορίθμου που παρουσιάστηκε παραπάνω. Αρχικά 
γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του συστήματος και έπειτα ακολουθεί μια 
λεπτομερής περιγραφή των προγραμμάτων που πρέπει να εγκατασταθούν για να 
μπορεί το σύστημα να δουλέψει έτσι όπως σχεδιάστηκε. Τόσο τα επιπρόσθετα 
προγράμματα όσο και το ίδιο το σύστημα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο οπτικό 
δίσκο (CD-ROM), επισυναπτόμενο στο τέλος της αναφοράς. 

2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε μπορεί να εγκατασταθεί και να τρέξει σε λειτουργικά 
συστήματα που υποστηρίζουν ή μπορούν να υποστηρίξουν τη γλώσσα 
προγραμματισμού Java. Έτσι μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές που το 
λειτουργικό του σύστημα είναι: Windows 98, Windows XP, Windows 2000, 
Windows 2003 Server, οποιαδήποτε διανομή Linux και επιλεγμένες διανομές Unix. 
Το σύστημα εγκαταστάθηκε  και δοκιμάστηκε σε Windows XP και όλες οι ρυθμίσεις 
που θα αναφερθούν αφορούν το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Παρόμοιες είναι 
και οι ρυθμίσεις που αφορούν συστήματα με παραθυριακά περιβάλλοντα (όλες οι 
εκδόσεις των Windows). 

Το σύστημα μας πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη RAM, 
προτείνεται 512ΜΒ και άνω για να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα (έχει 
δοκιμαστεί και σε μηχάνημα με 128 MB μνήμη). Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει 
για κάθε είδους σχεσιακού σχήματος (Access, Mysql ,Oracle, Sql Server κτλ) που θα 
επεξεργαστεί ο αλγόριθμος κατάλληλος οδηγός διασύνδεσης με το σχήμα (ODBC 
driver για windows, servlets κτλ για Unix, Linux). Όσον αφορά στο σκληρό δίσκο, 
χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 500MB ελεύθερα για να εγκατασταθούν οι 
βάσεις όπου θα αποθηκεύονται τα μοντέλα και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου, το 
εργαλείο διαχείρισης των συσχετίσεων (COMA++), καθώς επίσης και τα απαραίτητα 
για τη λειτουργία του συστήματος προγράμματα. 

Τέλος, προτείνεται επεξεργαστής άνω των 900 ΜHz για την περίπτωση που 
επεξεργαζόμαστε μεγάλα σχήματα και ο χρόνος εκτέλεσης είναι αρκετά μεγάλος. 
Όσο ταχύτερος είναι ο επεξεργαστής τόσο γρηγορότερα θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος 
που υλοποιήθηκε. 
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2.2 Οδηγός εγκατάστασης 

Για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει το σύστημα  που περιγράφηκε πρέπει 
πρώτα από όλα να εγκαταστήσει,αν δεν υπάρχει, την γλώσσα προγραμματισμού Java 
(java 2 runtime environment).Για την ακρίβεια απαιτείται να εγκατασταθεί έκδοση 
μεγαλύτερη ή ίση της j2re-1_4_2_01-windows (το σύστημα τεσταρίστηκε και με 
μικρότερες εκδόσεις αλλά δεν δουλεύει σωστά). 

Έπειτα αφού γίνει αυτό, στο επισυναπτόμενο δίσκο υπάρχει ένα φάκελος που λέγεται 
COMA-JENA και ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιος στον σκληρό δίσκο του 
μηχανήματος. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο βρίσκονται σχήματα για δοκιμές καθώς και 
απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος βιβλιοθήκες. Εκεί μπορεί κάποιος να 
δει και την πλατφόρμα διαχείρισης μοντέλων Jena2.2 καθώς και την πλατφόρμα 
διαχείρισης του λεξικού αγγλικών όρων WordNet (jwnl) που χρησιμοποιήθηκε από 
το σημασιολογικό αλγόριθμο του συστήματος. Τέλος υπάρχουν χρήσιμα 
προγράμματα όπως το SWOOP για διαχείριση και δημιουργία οντολογιών και xml 
σχημάτων, καθώς και οδηγός διασύνδεσης για MSQL σχήματα (MSQL odbc driver). 

Στην συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί μια διασύνδεση με την βάση (MM-
Repository) αποθήκευσης των μοντέλων (access odbc driver) που βρίσκεται στον 
φάκελο COMA-JENA με όνομα “MM-Repository”(...\COMA-JENA\COMA-
JENA\coma-unity\COMA-Onto\Coma\repository) με τις ρυθμίσεις που φαίνονται 
στην Εικόνα 12. Άλλη μια διασύνδεση, αυτή τη φορά με μια msql βάση, είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθεί και αυτή δεν είναι άλλη από αυτή που θα βοηθάει το 
σύστημα να συνδεθεί με την βάση (genmatcher) του εργαλείου διαχείρισης 
συσχετίσεων COMA++. Το όνομα της πρέπει να είναι  “coma++” και οι ρυθμίσεις 
φαίνονται στην Εικόνα 13. Για την δημιουργία της δεύτερης διασύνδεσης είναι 
απαραίτητο να έχει γίνει πρώτα η εγκατάσταση του MSQL odbc driver που βρίσκεται 
στο φάκελο  COMA-JENA  καθώς και η εγκατάσταση του προγράμματος “Easy-
PHP” για να έχει το μηχάνημα MySql Server στον οποίο και θα εγκαθιστήσουμε την 
βάση του εργαλείου διαχείρισης (genmatcher). Περισσότερα για την δημιουργία της 
βάσης αυτής μπορεί κάποιος να δει στην ενότητα 1.1 του παραρτήματος. 
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Εικόνα 12. Ρυθμίσεις διασύνδεσης με την κεντρική βάση (MM-Repository). 

Το σύστημα όπως προαναφέρθηκε υλοποιήθηκε σε  java. Έτσι για να μπορέσει 
κάποιος να χρησιμοποιήσει το σύστημα πρέπει να αντιγράψει το φάκελο coma 
(περιέχει πηγαίο κώδικα-εκτελέσιμο συστήματος και εργαλείου διαχείρισης 
συσχετίσεων coma++) από τον επισυναπτόμενο δίσκο στο σκληρό δίσκο του 
μηχανήματος.Το σύστημα φτιάχτηκε με την βοήθεια του Jbuilder 9 (βρίσκεται στον 
επισυναπτόμενο δίσκο) και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και άμεση 
εκτέλεση και τροποποίηση του συστήματος. Για να μπορέσει κάποιος να το τρέξει με 
την βοήθεια του Jbuilder 9 δεν χρειάζεται παρά να πάρει και να αντιγράψει τον 
φάκελο coma στο ../Documents and settings/user/jbproject και να φτιάξει τον jdk να 
δείχνει στην έκδοση που εγκαταστάθηκε πριν. 
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Εικόνα 13. Ρυθμίσεις διασύνδεσης με την βάση του COMA++(GenMatcher). 

Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί ο Jbuilder 9  και να φτιάξει κάποιος 
συνδέσμους με τις βιβλιοθήκες jena2.2 (..\COMA-JENA\COMA-JENA\jena\Jena-
2.2\lib παίρνουμε όλα όσα βρίσκονται εκεί) και jwnl (..\COMA-JENA\COMA-
JENA\coma-unity\COMA-Onto\Coma-πλατφόρμα διαχείρισης λεξικού  Word Net) 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του συστήματος. Τέλος το μόνο που πρέπει ακόμη 
να κάνουμε πριν χρησιμοποιήσουμε το σύστημα είναι να τοποθετηθεί στο C 
(C:\wn16\dict\adj.exc) από τον επισυναπτόμενο δίσκο το Wordnet λεξικό αγγλικών 
όρων. Πλέον το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση. 

3 Κώδικας Σημασιολογικού Αλγορίθμου 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ένα κομμάτι του σημασιολογικού αλγορίθμου που 
υλοποιήθηκε: 
 
public static float[][] wordnetMatcher(Model sourceModel,  

Model targetModel, double min, double max, 
Mapping approvedMapping) 

        { 
                if (sourceModel==null || targetModel==null) 
                        return null; 
 
                ArrayList sourceTraversal = sourceModel.pathDepthFirstTraversal(); 
                ArrayList targetTraversal = targetModel.pathDepthFirstTraversal(); 
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                if (sourceTraversal==null || sourceTraversal.isEmpty() || 
                                        targetTraversal==null || targetTraversal.isEmpty()) 
                        return null; 
 
                int m = sourceTraversal.size(); 
                int n = targetTraversal.size(); 
                float[][] simMatrix = new float[m][n]; 
 
// Ο αλγόριθμος παίρνει κάθε κόμβο του μοντέλου πηγήςO και κοιτάει στην βάση  
// δεδομένων του coma++ αν αυτός ο κόμβος συμμετέχει είδη σε κάποια συσχέτιση  
// με κάποιο στοιχείο του σχήματος στόχου. Αν η ομοιότητα είναι μέσα στα όρια που 
// έδωσε ο χρήστη δεν προσπαθούμε να γίνει σημασιολογική συσχέτιση μέσου του  
// wordnet. Αν δεν συμμετέχει σε κανένα η δεν ικανοποιεί τα όρια ψάχνουμε να  
// βρούμε σημασιολογικές ομοιότητες με βάση το λεξικό wordnet. 
 
             String Modelname=sourceModel.getName(); 
             String Modelname2=targetModel.getName(); 
             ArrayList id_list=null; 
             ArrayList id_list1=null; 
             ArrayList ids_list=null; 
             ArrayList id_obj_array1=null; 
             ArrayList id_obj_array2=null; 
             ArrayList id_objonto_array=null; 
             ArrayList id_objonto_array2=null; 
             Integer []ids; 
             Integer id,accession; 
             int id_to=-1; 
             int id_obj=-1; 
             int id_obj2=-1; 
             int acc_id=0; 
             int k=1; 
 
 
 // Συνδεόμαστε με την βάση του εργαλείου coma++ και παίρνουμε ότι χρειάζεται 
             Repository coma_2005 = new Repository("coma++","root",""); 
........................................................................................................................................ 
// με αυτή την for σαρώνουμε όλα τα στοιχεία του σχήματος πηγή 
for (int i=0; i<m; i++) 
                { 
                        ArrayList sourcePath = (ArrayList)sourceTraversal.get(i); 
                        Node sourceNode = (Node)sourcePath.get(sourcePath.size()-1); 
             ModelNodeObject sourceObj = (ModelNodeObject)sourceNode.getObject(); 
                        String sourceName = sourceObj.getName(); 
 
                         int flag_ontology=0;  
 
                    if(content_source.equals("ODBC")) 
                        id_obdc=sourceNode.getId(); 
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   else if(content_source.equals("INTERN") || content_source.equals("ONTOLOGY")) 
                       id_obdc=sourceNode.getId(); 
                      else id_obdc=sourceNode.getId(); 
 
// Κώδικας ελέγχου ικανοποίησης ορίων ομοιότητας 
// κάλεσμα του λεξικού Wordnet αν δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες που θέλουμε για 
// τον συγκεκριμένο κόμβο. 
 
                  double sim_min=min; 
                  double sim_max=max; 
 
// Κοιτώ τώρα  την βάση δεδομένων του coma++ αν ο συγκεκριμένος κόμβος  
// συμμετέχει σε συσχετίσεις  
                     
                  int Node_id = sourceNode.getId(); 
                  if(i!=0 /*&& ids_list.size()!=0*/) 
                  { 
// Για σχεσιακές βάσεις έχουμε 
            if(content_source.equals("ODBC")) 
                { 
                  id_obj_array1 = 
coma_2005.select_id_odbc_coma2005(id_obdc,source_coma_id); 
.......................................................................................................................................... 
// εδώ μπαίνει ο κώδικας όταν έχουμε σχεσιακό σχήμα 
                  
                   } 
// εδώ μπαίνει ο κώδικας για τις οντολογίες owl και rdf, για να πάρουμε το σωστό id 
 
          if(content_source.equals("INTERN") || content_source.equals("ONTOLOGY")) 
                   { 
                    ..................................................................................................................... 
 
                   } 
 
// Εδώ θα μπει ο κώδικας για XML σχήματα ->XSD, XDR, για να πάρουμε το σωστό 
// id του στοιχείου. 
                   if(content_source.equals("XSD") || content_source.equals("XDR")) 
                   { 
                     .............................................................. 
                   } 
 
                  } 
 
        if(i==0) 
            { 
                  if(content_source.equals("ODBC")) 
                  { 
                        ............................... 
                  } 
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          if(content_source.equals("INTERN") || content_source.equals("ONTOLOGY")) 
                  { 
                    ................................... 
 
 
                  } 
            if(content_source.equals("XSD") || content_source.equals("XDR")) 
                   { 
 
                     ....................................... 
                    } 
                   
                  int elegxos=-1; 
 
             if(flag_ontology!=1) 
             { 
      
// αφού πάρουμε το σωστό id του στοιχείου που θέλουμε να ελέγξουμε  είμαστε  
// έτοιμοι να κάνουμε τον έλεγχο για το αν θα εκτελέσουμε το Wordnet  ή όχι για το  
// συγκεκριμένο στοιχείο      
    
elegxos=coma_2005.select_matchings_coma2005(id_to,sim_min,sim_max,Model
name,sourceName,Modelname2); 
 
                  if (id_to!=-1) 
                     sourceNode.setcomarightaccesId(id_to); 
                   else 
                   { 
 
// Πρέπει να υπολογιστεί το σωστό id του στοιχείου για να μπορέσουμε να κάνουμε 
// την σωστή εισαγωγή των νέων συσχετίσεων στην βάση. 
 
                     int temp=1; 
                     sourceNode.setcomaflag(temp); 
                     sourceNode.setcomaId(temp_obj); 
 
                     sourceNode.settextrep(sourcenode_accession); 
                   } 
             } 
             else { 
// Για την οντολογία έχουμε να σαρώσουμε όλα τα μονοπάτια που πήραμε να δούμε 
// αν υπάρχουν συσχετίσεις με τα όρια που δόθηκαν. Αν δεν υπάρχουν εκτελούμε τον 
// αλγόριθμο για το συγκεκριμένο στοιχείο του σχήματος πηγή. 
 
             int flagonto1=-1; 
     for(int counter=0;counter<id_objonto_array.size() && flagonto1!=1 ;counter++) 
             { 
                 int id_t=((Integer)(id_objonto_array.get(counter))).intValue(); 
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elegxos=coma_2005.select_matchings_ontology_coma2005(id_t,sim_min,sim_ma
x,Modelname,sourceName,Modelname2); 
 
                 //System.out.println("Elegxos:" +elegxos); 
                 if(elegxos!=-1) 
                   flagonto1=1; 
 
               } 
             sourceNode.setcomarightaccesId(id_obj); 
             } 
 
// Αν δεν βρεθεί συσχέτιση καλείται το WordNet. Και γίνεται σύγκριση του στοιχείου 
// με όλα τα στοιχεία του σχήματος στόχου. 
 
if(elegxos==-1) 
 
for (int j = 0; j < n; j++) 
            { 
                       
// Όμοια με την προηγούμενη for .Ανάλογα με το είδος του σχήματος εκτελείται  
// αντίστοιχο κομμάτι κώδικα 
 ................................................................................................................................. 
 
                      boolean found = false; 
                      if (approvedMapping != null) { 
Node mappingNode = approvedMapping.getMappingNode(sourcePath, 
                            targetPath); 
                        if (mappingNode != null) { 
                          found = true; 
          float sim = ( (MappingNodeObject) mappingNode.getObject()).getSimilarity(); 
                          if (sim > 0) 
                            simMatrix[i][j] = 1; 
                          else 
                            simMatrix[i][j] = 0; 
                        } 
                      } 
 
                      if (!found) 
simMatrix[i][j] = similarity.computeNameSimilarity(sourceName,targetName); 
                                          } 
                  } 
                } 
                return simMatrix; 
    } 
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4 Κώδικας Στρατηγικών Επιλογής Συσχετίσεων 

Παρουσίαση Κώδικα: 
  //με την παρακάτω μέθοδο επιλέγουμε ποιες συσχετίσεις θα κρατήσουμε 
 
    public static float [][] select_wordnet (float[][] simMatrix, String epilogi, double      
                                                               threshold, double diafora) 
    { 
            /*greek*//*String one="Μέγιστη Συσχέτιση"; 
            String two="Διαφορά από Μέγιστο"; 
            String three="Εμφάνιση πάνω από όριο"; 
            String four="Εμφάνιση όλων";*/ 
            String one="Maximum Similarity Matching"; 
            String two="Distance from Maximum Similarity"; 
            String three="Matchings above Similarity Threshold"; 
            String four="All Matchings"; 
 
  //Πρώτη στρατηγική επιλογής με βάση το δοθέντα όριο                
          if (epilogi.equals(three)){ 
  //επιλογή όλων των υποψήφιων συσχετίσεων με ομοιότητα πάνω από αυτή που   
       δίνει ο χρήστης 
                float [][] m1 = select(simMatrix, Combination.DIR_BOTH,   
                                               SEL_SIMTHRESHOLD,0, (float)0.0, (float)threshold); 
 
                return m1; 
              } 
  //δεύτερη στρατηγική-επιλογή με βάση το μέγιστο κάθε στοιχείου του μοντέλου 
              else if(epilogi.equals(one)){ 
                System.out.println("Epilogh: " + epilogi); 
                float[][] m2 = select(simMatrix,  
                             Combination.DIR_BOTH,SEL_SIMMAXN,1,(float)0.0,(float)0.1); 
                return m2; 
      } 
   //Τρίτη στρατηγική επιλογές κοντά στο μέγιστο και κε διαφορά από το μέγιστο την    
   //οποία ορίζει ο χρήστης  στην διεπαφή 
              else if(epilogi.equals(two)) 
     { 
                float[][] m2 = select(simMatrix, Combination.DIR_BOTH,  
                                      SEL_SIMMAXDELTA,0,(float)diafora, (float)0.0); 
                return m2; 
      } 
              else 
   //Τελευταία στρατηγική επιστρέφει όλα τα αποτελέσματα,ότι βρήκε ο αλγόριθμος 
               return simMatrix; 
    } 
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5 Κώδικας Επιλογής βαθμού ομοιότητας με το WordNet 

Στο κομμάτι κώδικα που ακολουθεί φαίνεται ο κώδικας επιλογής  βαθμού ομοιότητας 
για τις υποψήφιες συσχετίσεις, με την χρήση του λεξικού WordNet: 
 
    float computeDepthBasedSimilarity(String lemma1, String lemma2, POS pos, int   
                                                               method)  
 {      
  //παίρνει όλες τις συσχετιζόμενες με βάση το λεξικό λέξεις για το λήμμα1 
  //και για το λήμμα2 
 
        IndexWord indexWord1 = WordNet.lookupWord(pos, lemma1); 
        IndexWord indexWord2 = WordNet.lookupWord(pos, lemma2); 
 
 
    if (indexWord1 == null || indexWord2 == null) 
        { 
          return 0; 
        } 
 //παίρνει τα σύνολα συνωνύμων ανάλογα με το νόημα των λέξεων που επιλέχθηκαν    
 //πριν 
 Synset[] senses1 = indexWord1.getSenses(); 
 Synset[] senses2 = indexWord2.getSenses(); 
 float maxsim = 0; 
            float sim = 0, distance = 0; 
 Relationship[] rels =null; 
 Relationship rel = null; 
 
for (int i=1; i<=senses1.length; i++) { 
     Synset set1 = senses1[i-1]; 
 
      for (int j=1; j<=senses2.length; j++) { 
  Synset set2 = senses2[j-1]; 
 
//εξετάζουμε αν υπάρχουν υπερώνυμα για κάθε λέξη και για κάθε νόημα που παίρνει 
//αυτή 
       rels = Relationship.findHypernymRelationships(indexWord1, i,    
                                                                                     indexWord2,j).toArray(); 
   
              if (rels==null || rels.length==0) continue; 
 
//παίρνουμε το βάθος των ομάδων συνωνύμων στην ιεραρχία 
  int depth1 = getSynsetDepth(set1); 
  int depth2 = getSynsetDepth(set2); 
 
 for (int k=0; k<rels.length; k++) { 
      PointerTargetListNode[] nodes = rels[k].getNodeList().toArray(); 
      int parentIndex = rels[k].getCommonParentIndex(); 
      Synset parent = nodes[parentIndex].getSynset(); 
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      int depth = getSynsetDepth(parent); 
      switch (method) { 
      case 1: 
//πρώτος τρόπος επιλογής βασισμένος στον αριθμό των ISA συν΄δεσεων μέχρι το 
//σημείο εντοπισμού. 
sim = (float)2*(depth)/(depth1 + depth2); 
   break; 
      case 2: 
//αισιόδοξη επιλογή βαθμού ομοιότητας βασισμένης στην ιεραρχική οργάνωση 
distance = ((float)(depth1-depth)/depth1 + (float)(depth2-depth)/depth2)/2; 
   sim = 1 - (float)java.lang.Math.pow(distance, 2); 
   break; 
      case 3: 
// απαισιόδοξη επιλογή βαθμού ομοιότητας βασισμένης στην ιεραρχική οργάνωση  
distance = ((float)(depth1-depth)/depth1 + (float)(depth2-depth)/depth2)/2; 
   sim = 1 - distance;  
      } 
      if (sim>maxsim) { maxsim=sim; rel = rels[k]; } 
  } 
     } 
 } 
  
 return maxsim; 
    } 
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