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Περίληψη
Ο Παγκόσµιος Ιστός εξελίσσεται σε ένα µέσο το οποίο σύντοµα θα κάνει δυνατή
την ιδέα και την υλοποίηση των υπηρεσιών µε γνώση της γεωγραφικής θέσης.
Από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Παγκόσµιος Ιστός, κάποιες είναι «γενικού»
ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα το χρηµατιστήριο, ενώ άλλες αφορούν
κυρίως χρήστες σε

µία συγκεκριµένη γεωγραφική

περιοχή, όπως για

παράδειγµα εστιατόρια, θέατρα, καιρός κ.α.. Η ραγδαία ανάπτυξη των
ασύρµατων δικτύων, των φορητών υπολογιστών και της κινητής τηλεφωνίας
επιτρέπουν στον χρήστη να µπορεί να κάνει χρήση διαφόρων υπηρεσιών από
οποιαδήποτε τοποθεσία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία σηµαντική εξέλιξη
στο πεδίο των κινητών υπηρεσιών, όπου µέσω κινητών συσκευών όπως είναι οι
φορητοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη
να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν γνώση της κατάστασης του
χρήστη(γεωγραφική θέση, επιλογές εξατοµικευµένης πρόσβασης κ.α). Τα
συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας µε γνώση της τοποθεσίας του χρήστη,
υλοποιούν την ιδέα του εντοπισµού του χρήστη µε χρήση διαφόρων
συστηµάτων εντοπισµού (όπως GPS κ.α.) και στην συνέχεια το φιλτράρισµα της
πληροφορίας µε βάση την γεωγραφική του θέσης.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών µε γνώση της γεωγραφικής
θέσης του χρήστη, αναπτύξαµε ένα σύστηµα το οποίο φιλτράρει τις διάφορες
διαθέσιµες υπηρεσίες τόσο µε βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη όσο και µε την
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται όταν κάνει χρήση του συστήµατος. Βασικό
κοµµάτι για την ανάπτυξη συστηµάτων µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη

είναι

η

µοντελοποίηση

της

τοποθεσίας.

Για

τον

σκοπό

αυτό

παρουσιάζουµε µία γεωγραφική οντολογία µε χρήση του RDF (Resource

Description Framework). Παρουσιάζουµε επίσης σχήµατα για περιγραφή της
τοποθεσίας µε χρήση του RDF/S και την κωδικοποίηση αυτών µε χρήση της
γλώσσας XML. Το σύστηµα µας χρησιµοποιεί την IP διεύθυνση µε την οποία ο
χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστηµα, για τον εντοπισµό του. Θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε σύστηµα εντοπισµού για την ανίχνευση της
τοποθεσίας του χρήστη. Για την καλύτερη αξιολόγηση και επιλογή ενός τέτοιου
συστήµατος, παρουσιάζουµε τις ιδιότητες τους. Ένα άλλο βασικό κοµµάτι των
συστηµάτων µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη είναι η επεξεργασία
επερωτήσεων που εξαρτώνται

από την τοποθεσία (Location Dependent

Queries). Το σύστηµα που αναπτύξαµε περιέχει µηχανισµό επεξεργασίας
επερωτήσεων που εξαρτώνται από την τοποθεσία και παροχής υπηρεσιών στον
χρήστη µε γνώση της γεωγραφικής του θέσης.
Επόπτης: ∆ηµήτρης Πλεξουσάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής

LOCATION AWARE INFORMATION SYSTEM
Rodula E. Kaftaki
Master’s Thesis
Computer Science Department, University of Crete

Abstract
The World Wide Web is evolving into a medium that will soon make it
possible for conceiving and implementing location aware services. Some of
the services that are provided by the World Wide Web, are of general interest,
like the stock market, and other services are mainly targeted to users in a
specific geographical place, like restaurants, theaters, weather e.t.c. . The
rapid development of wireless networks, mobile computers and mobile
telephony allows users to make use of various services from any location. In
the last years, there is a significant development in the field of mobile
services that, through the use of mobile devices like mobile computers and
mobile telephones, gives the possibility to users to access services that are
aware of users context (geographical position, personalized access options
e.t.c.). Location aware information retrieval systems, implement the idea of
locating the user by using location-sensing systems (like GPS e.t.c.) and then
filtering the information based on the detected geographical position of the
user.
Acknowledging the need for providing services that are aware of the user’s
geographical location, we developed a system that filters the available
services in relation to the user’s interest as well as to his location when
using the system. A fundamental component for developing systems that are
aware of the user’s geographical location is that of location modeling. For
this purpose, we present a geographical ontology, which uses the Resource
Description Framework (RDF). Additionally, we present schemas to describe
the location by making use of the RDF/S and their encoding by XML

language. In order to detect the user’s location our system uses the IP
address through which the user accesses the system. Any location sensing
system could be used for detecting the user’s location. Therefore, in order to
efficiently

evaluate

and

select

such

a

system,

we

present

their

characteristics. Another fundamental component of location aware systems
is that of processing Location Dependent Queries. The system that we
developed includes a mechanism for processing queries that are location
dependent and provides location aware services to the user.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
1.1

Συστήµατα µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη

Βρισκόµαστε σε µία εποχή όπου η ανάπτυξη των διαφόρων µέσων µεταφοράς
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της κινητικότητας του χρήστη. Οι χρήστες
πλέον δεν είναι καθηλωµένοι σε ένα γραφείο αλλά έχουν την δυνατότητα να
µετακινούνται πολύ εύκολα µε αποτέλεσµα να αλλάζουν συνεχώς τοποθεσία.
Αυτό γεννάει την ανάγκη να δοθεί στον χρήστη η δυνατότητα χρήσης των
διαφόρων υπηρεσιών παντού και πάντοτε. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη των
ασύρµατων δικτύων, των φορητών υπολογιστών και της κινητής τηλεφωνίας
επιτρέπουν στον χρήστη να µπορεί να κάνει χρήση διαφόρων υπηρεσιών από
οποιαδήποτε τοποθεσία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία σηµαντική εξέλιξη
στο πεδίο των κινητών υπηρεσιών, όπου µέσω κινητών συσκευών όπως είναι οι
φορητοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη
να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν γνώση της κατάστασης του
χρήστη(γεωγραφική θέση, επιλογές εξατοµικευµένης πρόσβασης κ.α).

Ο Παγκόσµιος Ιστός έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία
φιλοξενίας

από ένα µέσο

και προσφοράς εγγράφων, σε ένα µέσο που είναι ιδιαίτερα

κατάλληλο για υπηρεσίες αλληλεπίδρασης και στοχεύσει στην ικανοποίηση
συγκεκριµένων αναγκών του χρήστη. Ο Παγκόσµιος Ιστός θα κάνει, πολύ
σύντοµα, δυνατή την υλοποίηση των υπηρεσιών µε γνώση του περιβάλλοντος
(context awareness). Ο όρος περιβάλλον (context) περιλαµβάνει οποιαδήποτε
πληροφορία µπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση µίας οντότητας. Για τον
λόγο αυτό οι όροι γνώση του περιβάλλοντος και γνώση της κατάστασης είναι
συνώνυµοι.

Με τον όρο γνώση της κατάστασης του χρήστη εννοούµε την

ικανότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος να αναγνωρίζει την κατάσταση του
χρήστη και να ανταποκρίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιµο για τον

Ροδούλα Καφτάκη
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χρήστη αυτό. Σηµαντικές συνιστώσες της κατάστασης του χρήστη µπορούν να
είναι το προφίλ του (προσωπικά στοιχεία, ενδιαφέροντα), οι ικανότητες του, η
φυσική του κατάσταση, η κοινωνική του κατάσταση, η γεωγραφική του θέση
κ.α.. Παρακολουθώντας την συνεχώς µεταβαλλόµενη κατάσταση του χρήστη,
ένα σύστηµα µε γνώση της κατάστασης του χρήστη (context-aware system)
µπορεί να δρα έξυπνα παρουσιάζοντας αυτόµατα, εφαρµογές, υπηρεσίες και
περιεχόµενο τα οποία να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες πραγµατικές ανάγκες
του χρήστη [F02,S01,SK02].

Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουµε σε µία από τις συνιστώσες της
κατάστασης του χρήστη που είναι η γεωγραφική θέση (τοποθεσία). Σε
αντιστοιχία µε τους παραπάνω ορισµούς ο όρος γνώση της γεωγραφικής θέσης
(location awareness) δηλώνει την ικανότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος
να αναγνωρίζει την γεωγραφική θέση του χρήστη και να ανταποκρίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να εκµεταλλεύεται την γνώση αυτής. Αντίστοιχα προσφέρει
στον χρήστη, εφαρµογές, υπηρεσίες και περιεχόµενο που να σχετίζονται µε την
γεωγραφική του θέση. Αντίστοιχα µε τους παραπάνω ορισµούς, ένα σύστηµα µε
γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη (location-aware system) µπορεί να
δρα έξυπνα παρουσιάζοντας αυτόµατα, εφαρµογές, υπηρεσίες και περιεχόµενο
τα οποία να σχετίζονται µε την γεωγραφική θέση του χρήστη.
Ο Παγκόσµιος Ιστός παρέχει σταθερή πρόσβαση σε πηγές πληροφορίας που
είναι διαθέσιµες σε ολόκληρο τον κόσµο. Κάποιες πηγές πληροφορίας είναι
γενικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγµα οι σελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου
ή

το

χρηµατιστήριο

ενώ

κάποιες

άλλες

σχετίζονται

µε

γεωγραφικά

περιορισµένες κοινωνίες. Για παράδειγµα σελίδες που είναι σχετικές µε την
πρόβλεψη του καιρού, τα αεροδρόµια, τους κινηµατογράφους είναι χρήσιµες
κυρίως

χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική

περιοχή. Το πρόβληµα στην ανάκτηση σελίδων που σχετίζονται µε µια
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή έγκειται στο ότι οι παρούσες µηχανές
αναζήτησης όπως Altavista1 και Google2 δεν είναι αποτελεσµατικές σε τέτοιου
είδους αναζητήσεις µια και δεν λαµβάνουν υπ΄οψιν τους την γεωγραφική
εµβέλεια των πηγών πληροφορίας του Παγκόσµιου Ιστού. Εµβέλεια µίας πηγής

1

http://www.altavista.com

2

http://www.google.com
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πληροφορίας ονοµάζεται το σύνολο των τοποθεσιών µε τις οποίες σχετίζεται το
περιεχόµενο της. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού είναι ο
υπολογισµός

της

γεωγραφικής

εµβέλειας

των

πηγών

πληροφορίας

του

Παγκόσµιου Ιστού µε βάσει το περιεχόµενο τους και η χρήση της για την
κατασκευή µίας µηχανής αναζήτησης µε γνώση της γεωγραφικής θέσης
[DGS00,BCM+99,ABI+95].
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο χρήστης ενδιαφέρεται να αποκτήσει
πληροφορίες που να σχετίζονται µε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Για
παράδειγµα ένας τουρίστας ο οποίος επισκέπτεται µία πόλη, ενδιαφέρεται για
την ιστορία ,τα µνηµεία και τα αξιοθέατα , τους χώρους ψυχαγωγίας όπως
εστιατόρια, κινηµατογράφους

όπως επίσης και τρόπους µετακίνησης (π.χ.

ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα), τα µέσα µαζικής µεταφοράς (π.χ. αεροδρόµια) κ.α
της πόλης στην οποία βρίσκεται. Για την κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων
απαιτείται η ανάπτυξη συστηµάτων που να εντοπίζουν τον χρήστη και σε
συνδυασµό µε τα ενδιαφέροντα του να φιλτράρουν τις υπηρεσίες ώστε ο
χρήστης να αποκτήσει µόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την τρέχουσα
γεωγραφική του θέση.
Οι εξελίξεις στον τοµέα της ασύρµατης τηλεπικοινωνίας έχουν κάνει την εύρεση
της γεωγραφικής θέσης του χρήστη αρκετά εύκολη ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην ανάκτηση πληροφορίας µε βάση αυτή. Τα τελευταία
χρόνια υπάρχει σηµαντική εξέλιξη σε τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για
τον εντοπισµό του χρήστη. Προβλέπεται ότι στο µέλλον η πλειοψηφία των
χρηστών

θα

χρησιµοποιεί

φορητές

συσκευές

οι

οποίες

θα

έχουν

ενσωµατωµένες τεχνολογίες για τον εντοπισµό της φορητής συσκευής και
συνεπώς και του χρήστη. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη εφαρµογών οι
οποίες να χρησιµοποιούν την πληροφορία που εξάγεται από τον εντοπισµό του
χρήστη ώστε να επιτρέπουν

την αναζήτηση υπηρεσιών που υπάρχουν στο

δίκτυο µε βάση την πληροφορία αυτή.

1.2

Αντικείµενο της εργασίας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη που υπάρχει για την ανάπτυξη συστηµάτων µε
γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη το αντικείµενο της παρούσας
Ροδούλα Καφτάκη
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εργασίας είναι

η µελέτη θεµάτων που αφορούν τον σχεδιασµό και την

ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος και η ανάπτυξη ενός συστήµατος το οποίο
να προσφέρει στον χρήστη υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο να
µεταβάλλεται ανάλογα µε την γεωγραφική θέση του χρήστη. Το σύστηµα
αποτελείται συνοπτικά από τις παρακάτω συνιστώσες:
∆ιεπαφή χρήστη για την εισαγωγή προφίλ του χρήστη (προσωπικά
στοιχεία, προτιµήσεις)
Σύστηµα εντοπισµού του χρήστη
Ανάπτυξη µίας γεωγραφικής οντολογίας µε χρήση του Πλαισίου
Περιγραφής Πόρων(RDF) για την µοντελοποίηση της τοποθεσίας
∆ηλώσεις

µεταδεδοµένων

που

αναφέρονται

στην

γεωγραφική

τοποθεσία και στο προφίλ του χρήστη.
Επεξεργασία Επερωτήσεων που εξαρτώνται από την τοποθεσία.
Παροχή υπηρεσιών µε βάση τις προτιµήσεις και την γεωγραφική
θέση του χρήστη.

Η επιστηµονική συνεισφορά αυτής της εργασίας έγκειται στα εξής:
Παρουσίαση διαφόρων συστηµάτων εντοπισµού του χρήστη για σύγκριση
µεταξύ τους και για µελλοντική έρευνα.
Παρουσίαση βασικών µοντέλων για την µοντελοποίηση της γεωγραφικής
πληροφορίας και γλώσσες περιγραφής. Περιγραφή της τοποθεσίας µε
χρήση γεωγραφικής οντολογίας.
Παρουσίαση

µιας

γενικής

αρχιτεκτονικής

συστήµατος

για

την

επεξεργασία επερωτήσεων που εξαρτώνται από την τοποθεσία.
Σχεδίαση και ανάπτυξη µίας γεωγραφικής οντολογίας µε χρήση του
RDF/S. Παρουσίαση περιγραφής της τοποθεσίας µε χρήση της XML.
Παρουσίαση RQL επερωτήσεων που εξαρτώνται από την τοποθεσία.
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Υλοποίηση ενός συστήµατος επεξεργασίας επερωτήσεων που εξαρτώνται
από την τοποθεσία για την παροχή υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας
του χρήστη.

1.3

Οργάνωση της εργασίας

Η οργάνωση της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής εργασίας έχει ως εξής:
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται διάφορα συστήµατα εντοπισµού, τα
οποία χρησιµοποιούνται στην σύγχρονη τεχνολογία για την εύρεση της
γεωγραφικής θέσης του χρήστη. Παρουσιάζουµε τις ιδιότητες τους τόσο για
να µπορεί να γίνει πιο εύκολη η επιλογή κάποιου συστήµατος εντοπισµού
όσο και για να µπορούν οι ερευνητές να εντοπίσουν τα προβλήµατα που
υπάρχουν για περαιτέρω έρευνα. Επίσης παρουσιάζονται θέµατα που
αφορούν την προστασία της πληροφορίας της τοποθεσίας στα πλαίσια της
προστασίας προσωπικών δεδοµένων
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζουµε τα διάφορα µοντέλα που υπάρχουν για
την µοντελοποίηση της πληροφορίας σχετικά µε την τοποθεσία που
παίρνουµε από τα συστήµατα εντοπισµού. Επίσης παρουσιάζουµε κάποιες
γλώσσες για την περιγραφή αυτής της πληροφορίας. Εισάγουµε την έννοια
της γεωγραφικής οντολογίας και περιγράφουµε τρόπους περιγραφής
γεωγραφικών οντολογιών όπως είναι το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF)
Στο

Κεφάλαιο

4

µας απασχολεί το θέµα της επεξεργασίας των

επερωτήσεων πάνω σε δεδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία.
Παρουσιάζουµε ορισµούς οι οποίοι προτείνονται στο [SDK01a] για τον
διαχωρισµό των επερωτήσεων σε κατηγορίες ώστε να είναι πιο αποδοτική η
επεξεργασία τους. Επιπλέον περιγράφουµε µία Αρχιτεκτονική η οποία
προτείνεται στο [SDK01b] για την επεξεργασία επερωτήσεων που εξαρτώνται
από την τοποθεσία. Η Αρχιτεκτονική αυτή αποτέλεσε µία πηγή έµπνευσης
για την ανάπτυξη ενός συστήµατος µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη(Location Aware System) ο οποίος ήταν και ο απώτερος στόχος της
εργασίας αυτής.

Ροδούλα Καφτάκη
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Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση του συστήµατος

LAS(Location

Aware System) το οποίο αναπτύξαµε στα πλαίσια αυτής της µεταπτυχιακής
εργασίας. Το σύστηµα αυτό είναι σύστηµα παροχής υπηρεσιών µε γνώση
της

γεωγραφικής

θέσης

του

χρήστη.

Παρουσιάζουµε

τις

διάφορες

συνιστώσες του όσο και την τελική υλοποίηση του.
Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται µία ανακεφαλαίωση της µεταπτυχιακής εργασίας
από την οποία απορρέουν κάποια συµπεράσµατα για µελλοντική εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εντοπισµός του Χρήστη

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική δουλεία στην ανάπτυξη και βελτίωση
συστηµάτων τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν την τοποθεσία του
χρήστη. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται συστήµατα εντοπισµού (Location
Sensing Systems) [WS01,HB01a,HB01b,HS00,L00,RB03]. Τα συστήµατα
εντοπισµού και γενικότερα οι τεχνολογίες εντοπισµού του χρήστη , αποτελούν
τη βάση για την δηµιουργία συστηµάτων µε γνώση της γεωγραφικής θέσης.
Είναι προφανές ότι για την παροχή υπηρεσιών που να σχετίζονται µε την
γεωγραφική θέση του χρήστη θα πρέπει, αρχικά ,να είναι δυνατός ο εντοπισµός
του. Για τον λόγο αυτό,
βασικές

στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιάσουµε κάποιες

τεχνολογίες εντοπισµού και συστήµατα περιγράφοντας τις ιδιότητες

τους ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση τους. Σκοπός του
κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει µία ταξινόµηση των συστηµάτων εντοπισµού
ανάλογα µε τις ιδιότητές τους. Η ταξινόµηση αυτή µπορεί να βοηθήσει κάποιον
να διαλέξει το κατάλληλο για την περίσταση σύστηµα εντοπισµού, όπως επίσης
να οδηγήσει τους ερευνητές στην ανακάλυψη των ελλείψεων και στην ανάπτυξη
νέων τεχνικών εντοπισµού

2.1.

Τεχνικές και Ιδιότητες Συστήµατα Εντοπισµού

Υπάρχουν πολλά συστήµατα τα οποία αντιµετώπισαν αποτελεσµατικά το
πρόβληµα της αυτόµατης ανίχνευσης της τοποθεσίας ενός τερµατικού. Για
προφανείς λόγους η ανίχνευση της τοποθεσίας ενός ατόµου στηρίζεται στην
ανίχνευση της τοποθεσίας του τερµατικού ή συσκευής που χρησιµοποιεί. Οι
προαναφερθέντες λόγοι είναι κυρίως λόγοι προστασίας του ατόµου στους
οποίους θα αναφερθούµε σε παρακάτω ενότητα και εµποδίζουν, ακόµα και αν
αυτό ήταν δυνατό, τον εντοπισµό ενός ατόµου για παράδειγµα µε χρήση
διασυνδεόµενων κυκλωµάτων µε κάµερες. Η τοποθεσία του χρήστη µπορεί να
ανακτηθεί είτε µέσα στην συσκευή του είτε µέσα σε έναν proxy του δικτύου
Ροδούλα Καφτάκη
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ανάλογα µε την µέθοδο εντοπισµού. Για παράδειγµα στο σύστηµα εντοπισµού
GPS , που θα δούµε παρακάτω, η τοποθεσία µεταδίδεται κατευθείαν σε ένα
τερµατικό, ενώ στην µέθοδο εντοπισµού που βασίζεται στα δίκτυα (Networkbased position), η πληροφορία σχετική µε την τοποθεσία µεταδίδεται σε έναν
proxy, από τον οποίο µπορεί να ανακτηθεί από το τερµατικό [HN00]. Επειδή
όµως τα συστήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπίσουν διαφορετικά προβλήµατα
και να υποστηρίξουν διαφορετικές εφαρµογές, διαφοροποιούνται µεταξύ τους
σε διάφορες παραµέτρους, όπως για παράδειγµα τα φυσικά φαινόµενα που
χρησιµοποιεί το καθένα για τον υπολογισµό της γεωγραφικής θέσης, τους
συντελεστές

της

µορφής

των

µηχανισµών

ανίχνευσης,

τις

απαιτήσεις

αποτελεσµατικότητας, την υποδοµή των φορητών στοιχείων, την ανάλυση στον
χρόνο και χώρο. Για τον λόγο αυτό αναλύουµε µερικά γνωστά συστήµατα
εντοπισµού και τις ιδιότητες τους [HB01a,HN00,H01].

2.1.1.Τεχνικές των Συστηµάτων εντοπισµού
Στην προσπάθεια υπολογισµού µιας τοποθεσίας, µπορούµε να διαλέξουµε µία
από τις παρακάτω βασικές τεχνικές [H01,HB01b,HB01a]:
Τριγωνισµός (Triangulation). Με την µέθοδο αυτή υπολογίζεται η θέση
του αντικειµένου µε χρήση των ιδιοτήτων των τριγώνων και συγκεκριµένα
δύο µεθόδων:

o

Μέτρηση των πλευρών (Lateration): σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή
χρησιµοποιούνται διάφορα σηµεία αναφοράς(στον δυσδιάστατο
χώρο απαιτούνται 3 σηµεία)

και στην συνέχεια

γίνονται

µετρήσεις για την απόστασης από τα σηµεία αυτά. Τα συστήµατα
εντοπισµού GPS και Active Bat χρησιµοποιούν την µέθοδο αυτή
[HB01a,HB01b,HHS+99].
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Εικόνα 2.1: Η µέθοδος Μέτρηση των πλευρών(Lateration)

o

Μέτρηση των γωνιών (Angulation): είναι

η ίδια µέθοδος µε τη

Μέτρηση των πλευρών µε την διαφορά ότι γίνονται µετρήσεις των
γωνιών που σχηµατίζονται

µεταξύ των σηµείων αναφοράς µε

γνωστή την απόσταση µεταξύ τους.

Εικόνα 2.2: Η µέθοδος Μέτρηση των γωνιών(Angulation)

Ροδούλα Καφτάκη
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Εικόνα 2.3: Η Μέθοδος Εγγύτητας (Proximity) µε παρακολούθηση σηµείων
πρόσβασης σε ένα ασύρµατο δίκτυο µε κύτταρα
Μέθοδος

Εγγύτητας

(Proximity):

σύµφωνα

µε

την

µέθοδο

αυτή

υπολογίζεται η απόσταση ενός αντικειµένου όταν αυτό βρίσκεται «κοντά»
σε ένα γνωστό σηµείο. Αυτό γίνεται είτε µε την αναγνώριση φυσικής
επαφής (π.χ. µε αισθητήρες επαφής), είτε παρατηρώντας κάποιων
αυτόµατων

συστηµάτων αναγνώρισης (ID-systems) (π.χ σαρωτής

πιστωτικών καρτών), είτε µε την παρακολούθηση κάποιων σηµείων
πρόσβασης σε ένα ασύρµατο δίκτυο µε κύτταρα. Η τελευταία τεχνική
εντοπίζει τη συσκευή όταν βρίσκεται κοντά σε ένα ή περισσότερα σηµεία
πρόσβασης στο ασύρµατο δίκτυο [Εικόνα2.3]. Την τεχνική αυτή
χρησιµοποιούν τα συστήµατα εντοπισµού Active Badge και PARCTAB
που θα περιγράψουµε σε επόµενη ενότητα .
Ανάλυση της περιοχής (Scene Analysis): η µέθοδος χρησιµοποιεί
χαρακτηριστικά µίας περιοχής τα οποία έχουν παρατηρηθεί ένα
πλεονεκτικό σηµείο για να βγάλει συµπεράσµατα για την τοποθεσία του
ατόµου ή αντικειµένου που παρακολουθείται. Στην στατική(static)
ανάλυση της περιοχής, παρατηρούνται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία
αναζητούνται µετά σε ένα σύνολο δεδοµένων το οποίο χαρτογραφεί τα
χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχίζοντας τα σε κάποια τοποθεσία. Σε
αντίθεση, η διαφορική (differential) ανάλυση περιοχής παρακολουθεί
την διαφορά µεταξύ διαδοχικών περιοχών ώστε να εκτιµήσει την
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τοποθεσία [HB01b]. Ένα παράδειγµα συστήµατος που χρησιµοποιεί την
µέθοδο αυτή είναι το RADAR της Microsoft [BP00] .
Τα περισσότερα συστήµατα εντοπισµού χρησιµοποιούν µία από αυτές τις
µεθόδους ή συνδυασµό αυτών για να εντοπίσουν άτοµα, αντικείµενα ή και τα
δυο. Μια λεπτοµερής περιγραφή τον συστηµάτων αυτών υπάρχει στο [HB01b].

2.1.2.Ιδιότητες των Συστηµάτων εντοπισµού
Υπάρχουν µία σειρά από θέµατα που προκύπτουν κατά την ταξινόµηση των
διαφόρων υλοποιήσεων συστηµάτων εντοπισµού. Τα θέµατα αυτά είναι γενικά
ανεξάρτητα από τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται. Στην
ενότητα αυτή παρουσιάζουµε µερικές ιδιότητες

των συστηµάτων ώστε να

µπορεί να γίνει µία ταξινόµηση τους µε βάση αυτές [HB01a].
2.1.2.1. Φυσική Θέση και Συµβολική Τοποθεσία
Ένα σύστηµα εντοπισµού µπορεί να παρέχεί δύο ειδών πληροφορίας: φυσική
θέση(physical position) και συµβολική τοποθεσία(symbolic location). Η φυσική
θέση εκφράζεται µε γεωγραφικό µήκος, πλάτος, ύψος ή µε συντεταγµένες (π.χ.
ένα κτήριο βρίσκεται

47ο 39’ 17’’ Β και 12ο 18’ 23’’ ∆ σε 20.5 µέτρα

υψόµετρο). Σε αντίθεση µε αυτό, η συµβολική τοποθεσία δίνει συνοπτικές
πληροφορίες για το που βρίσκεται κάτι (π.χ στο Ηράκλειο, στο Τραίνο προς
Θεσσαλονίκη, στην κουζίνα , δίπλα στο γραµµατοκιβώτιο κτλ.)
Ένα παράδειγµα συστήµατος που παρέχει φυσική θέση είναι το GPS το οποίο
θα περιγράψουµε αναλυτικά παρακάτω. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί εύκολα να
επεκταθεί, είτε µε επιπλέον πληροφορίες, είτε µε επιπλέον υποδοµή (ή και τα
δύο) ώστε να παρέχει την αντίστοιχή συµβολική τοποθεσία. Για παράδειγµα ένας
φορητός υπολογιστής εφοδιασµένος µε έναν GPS δέκτη µπορεί να έχει
πρόσβαση σε µία βάση δεδοµένων που

περιέχει τις θέσεις και πεδία

γεωµετρικών υπηρεσιών άλλων αντικειµένων για να παρέχει εφαρµογές µε
συµβολική πληροφορία [HB01a].

Ροδούλα Καφτάκη
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2.1.2.2. Απόλυτη και Σχετική Τοποθεσία
Η απόλυτη (absolute) τοποθεσία εκφράζεται µε συγκεκριµένες διαστάσεις ή
συντεταγµένες. Για παράδειγµα η πληροφορία 47ο 39’17’’ Β και 12ο 18’ 23’’ ∆
αναφέρεται πάντα στο ίδιο σηµείο, ανεξάρτητα από το σηµείο που βρίσκεται ο
παρατηρητής η το σύστηµα εντοπισµού. Αντίθετα η σχετική (relative) τοποθεσία
εξαρτάται από το σηµείο που βρίσκεται ο παρατηρητής/ σύστηµα εντοπισµού.
Η πληροφορία είναι πάντα διαφορετική όταν αλλάζει το σηµείο αυτό. Αν για
παράδειγµα τρεις παρατηρητές από διαφορετικά σηµεία εντοπίσουν ένα άτοµο
ή ένα αντικείµενο, µε ένα σύστηµα που παρέχει σχετική τοποθεσία, τότε η
πληροφορία που θα πάρει ο καθένας ώστε είναι διαφορετική διότι έχει ως
σηµείο αναφοράς την θέση του κάθε παρατηρητή. Είναι προφανές από τα
παραπάνω ότι το σύστηµα GPS παρέχει σχετική τοποθεσία [HB01a].
2.1.2.3. Περιορισµένος Υπολογισµός της Τοποθεσίας
Μερικά συστήµατα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν την ιδέα του να
µπορεί το άτοµο που εντοπίζουν να δίνει µόνο του την πραγµατική του θέση. Η
ιδέα αυτή είναι πολύ σηµαντική διότι δεν έρχεται σε αντίθεση µε της αρχές της
προστασίας προσωπικών δεδοµένων (privacy) µε την οποία θα ασχοληθούµε σε
επόµενη ενότητα. Αυτό συµβαίνει διότι καµία άλλη οντότητα δεν µπορεί να
γνωρίζει την τοποθεσία του χρήστη παρά µόνο όταν αυτός την κοινοποιήσει. Για
παράδειγµα οι δορυφόροι που χρησιµοποιεί το σύστηµα GPS δεν είναι σε θέση
να γνωρίζουν ποίος χρησιµοποιεί τα σήµατα που στέλνουν. Αντίθετα µερικά
συστήµατα απαιτούν από το εντοπισµένο άτοµο/ αντικείµενο

να εκπέµπει

περιοδικά σήµατα για να επιτρέπει στην εξωτερική υποδοµή να το εντοπίσει. Η
υποδοµή µπορεί να εντοπίσει το άτοµο/ αντικείµενο µέσα στα όρια του χωρίς
το άτοµο/ αντικείµενο να έχει κάποια συµµετοχή σε αυτό. Στην κατηγορία
αύτή ανήκουν τα συστήµατα που έχουν στον εξοπλισµό τους προσωπικά
εµβλήµατα που πρέπει να κουβαλάει ο χρήστης και τα οποία εκπέµπουν ένα
αναγνωριστικό (Active Badge) και οι κωδικοί των πιστωτικών καρτών [HB01a].
2.1.2.4. Ορθότητα και Ακρίβεια
Ένα σύστηµα εντοπισµού θα πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία ορθά και µε
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. Στα συστήµατα εντοπισµού η ορθότητα
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(accuracy) αναφέρεται στο εύρος µέσα στο οποίο το σύστηµα έχει την ικανότητα
να εντοπίσει ενώ η ακρίβεια (precision) αναφέρεται στο ποσοστό επιτυχίας
εντοπισµού. Πολλές φορές η βελτίωση της ακρίβειας είναι εις βάρος της
ορθότητας. Για παράδειγµα ένας σχετικά φτηνός δέκτης

GPS µπορεί να

εντοπίσει ένα άτοµο/ αντικείµενο σε ένα εύρος 10 µέτρων µε ακρίβεια 95%,
ενώ κάποιες πιο ακριβές µονάδες GPS φτάσουν µια ακρίβεια 99% σε εύρος
εντοπισµού από 1-3 µέτρα [HB01a].
2.1.2.5. Κλιµάκωση
Η ιδιότητα της κλιµάκωσης (scale) ενός συστήµατος εντοπισµού, αναφέρεται στο
εύρος της περιοχής που καλύπτει ανά µονάδα υποδοµής που χρησιµοποιείται
για την κάλυψη της περιοχής αυτής και στον αριθµό των ατόµων/ αντικειµένων
που µπορεί να εντοπίσει ανά µονάδα υποδοµής σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Μερικά συστήµατα εντοπισµού έχουν την ικανότητα, µε µία
συγκεκριµένη υποδοµή, να εντοπίζουν άτοµα/ αντικείµενα παγκοσµίως άλλα
πάλι σε µία περιορισµένη περιοχή όπως µία χώρα, µία περιοχή, ένα κτήριο ή
ένα δωµάτιο. Επίσης ο αριθµός των ατόµων/ αντικειµένων που µπορούν να
εντοπίσουν µε µία συγκεκριµένη υποδοµή σε ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα µπορεί να είναι περιορισµένος. Για παράδειγµα το GPS µπορεί να
εξυπηρετεί απεριόριστό αριθµό από δέκτες σε ολόκληρο τον κόσµο µε χρήση
των 24 δορυφόρων του, συν επιπλέον τριών αντιγράφων ασφαλείας [HB01a].
2.1.2.6. Αναγνώριση
Υπάρχουν εφαρµογές οι οποίες απαιτούν την αναγνώριση και ταξινόµηση των
ατόµων/ αντικειµένων που εντοπίζονται ώστε να µπορούν να εκτελέσουν µία
συγκεκριµένη ενέργεια η οποία να βασίζεται στην τοποθεσία. Τέτοιες εφαρµογές
απαιτούν µηχανισµό αναγνώρισης. Κάποια συστήµατα αναγνώρισης έχουν την
δυνατότητα να αναγνωρίζουν µόνο συγκεκριµένους τύπους χαρακτηριστικών.
Για παράδειγµα οι κάµερες µπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν το χρώµα ή το
σχήµα ενός αντικειµένου, δεν µπορούν όµως αυτόµατα να αναγνωρίσουν
διαφορετικά άτοµα.

Συστήµατα που

διαθέτουν

σαρωτές

αναγνωριστικών

ετικετών έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης, σε αντίθεση µε τους δορυφόρους
του GPS που δεν διαθέτουν µηχανισµό αναγνώρισης των διαφορετικών δεκτών.
Μία γενική τεχνική για την παροχή αναγνώρισης αναθέτει ονόµατα ή µοναδικά
Ροδούλα Καφτάκη
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αναγνωριστικά (Globally Unique Ids-GUID) σε αντικείµενα που µπορεί να
αναγνωρίσει ένα σύστηµα [HB01a].
2.1.2.7. Κόστος
Μπορούµε να µελετήσουµε το κόστος των συστηµάτων εντοπισµού λαµβάνοντας
υπό όψιν τρεις διαφορετικές παραµέτρους: το κόστος του χρόνου, το κόστος του
χώρου και το οικονοµικό κόστος. Το κόστος του χρόνου περιλαµβάνει
παράγοντες όπως, την διαδικασία τοποθέτησης και τις ανάγκες υποστήριξης του
συστήµατος. Το κόστος του χώρου περιλαµβάνει τον όγκο της υποδοµής που
απαιτεί το σύστηµα και το µέγεθος του απαιτούµενου υλικού. Το οικονοµικό
κόστος περιλαµβάνει παράγοντες όπως τιµή ανά κινητή µονάδα ή των στοιχείων
της υποδοµής και την πληρωµή του προσωπικού υποστήριξης [HB01a].
2.1.2.8. Περιορισµοί
Τα προβλήµατα που προκύπτουν από τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε
κάποιο σύστηµα εντοπισµού είναι πολλά και ποικίλα. Γενικά οι περιορισµοί
εντοπίζονται όταν λάβουµε υπό όψιν µας τα χαρακτηριστικά της θεµελιώδης
τεχνολογίας πάνω στην οποία έχει βασιστεί η υλοποίηση του κάθε συστήµατος
Μερικά συστήµατα λειτουργούν µόνο σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Για
παράδειγµα το GPS αντιµετωπίζει δυσκολία στο να λάβει τα σήµατα των
δορυφόρων όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο [HB01a].

2.2.

Συστήµατα Εντοπισµού

Λαµβάνοντας υπό όψιν τις ιδιότητες των συστηµάτων εντοπισµού που
περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα µπορούµε να επιχειρήσουµε να
παρουσιάσουµε µερικές τεχνολογίες που είναι αντιπροσωπευτικές στον τοµέα
των συστηµάτων εντοπισµού εκθέτοντας µερικές από τις ιδιότητες του καθενός.
Όταν ξεκίνησε, στα τέλη της δεκαετίας του 80΄ η έρευνα σχετικά µε
εκµετάλλευση της τοποθεσίας για την ανάπτυξη συστηµάτων που θα παρέχουν
υπηρεσίες µε βάση την τοποθεσία η έννοια της χρήσης κινητών υπηρεσιών ήταν
ακόµα µακρινή µια και οι φορητοί υπολογιστές ζύγιζαν τότε µερικά κιλά. Την
εποχή εκείνη οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) ήταν αρκετά απλοί
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Εικόνα 2.4: To Active Badge της Olivetti
παρέχοντας στους ελάχιστους χρήστες ένα απλό βιβλίο διευθύνσεων. Τα πρώτα
ερευνητικά έργα που εντοπίστηκαν σχετικά µε την

ανάπτυξη συστηµάτων

εντοπισµού ήταν το Active Badge [WHF+92] που προέρχεται από την έρευνα
της τότε Olivetti (τώρα ΑΤ&Τ3) και αργότερα το PARCTab [WSA+96] από το
κέντρο έρευνας της Xerox που βρίσκεται στο Palo Alto των Η.Π.Α. [WS01]. Και
τα δύο αυτά συστήµατα είναι αποτέλεσµα

της µελέτης για υπολογισµούς µε

γνώση της κατάστασης(context aware computing) [SK02].

2.2.1. Active Badge
Το Active Badge αποτελείται από ένα σύστηµα µε κύτταρα που χρησιµοποιεί
υπέρυθρη τεχνολογία. Ο χρήστης πρέπει να κουβαλάει
ηλεκτρονικό έµβληµα(badge) το οποίο εκπέµπει

επάνω του ένα

ένα παγκόσµια µοναδικό

αναγνωριστικό κάθε 10 δευτερόλεπτα ή κατά εντολή. Ένας κεντρικός
διακοµιστής (server) συλλέγει
υπέρυθρους

αισθητήρες

που

αυτά τα δεδοµένα από τους σταθερούς
βρίσκονται

τοποθετηµένοι

στον

χώρο,

τα

συναθροίζει και παρέχει ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον που χρησιµοποιεί
τα δεδοµένα. Το Active Badge σύστηµα παρέχει απόλυτη πληροφορία σχετικά
µε την τοποθεσία. Βασισµένο σε αυτή την πληροφορία, το σύστηµα επιτρέπει
στον χρήστη για παράδειγµα να δροµολογήσει τις κλήσεις σε ένα κοντινό σε
αυτόν

τηλέφωνο.

Ο

διακοµιστής

χρησιµοποιεί

την

τοποθεσία

για

να

τροποποιήσει την συµπεριφορά των προγραµµάτων που τρέχουν σε κοντινούς

3

Η εταιρεία Olivetti αγοράστηκε από τη ΑΤ&Τ

Ροδούλα Καφτάκη
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σταθµούς εργασίας. Αυτές οι εφαρµογές του Active Badge ήταν οι πρώτες
εφαρµογές βασισµένες στην τοποθεσία που αναφέρονται συν βιβλιογραφία της
Επιστήµης των Υπολογιστών.
Το Active Badge διαθέτει ένα πλήκτρο πάνω στο έµβληµα

µε το οποίο ο

χρήστης µπορεί να δοκιµάσει αν λειτουργούν οι αισθητήρες που ήταν
τοποθετηµένοι γύρω του στον χώρο και να δώσει εντολή για την εκποµπή το
αναγνωριστικού.

∆ιαπιστώθηκε ότι το σύστηµα µπορούσε να ξεχωρίζει το

πάτηµα του πλήκτρου από την κανονική λειτουργία του εµβλήµατος, πράγµα
που σήµαινε ότι το πλήκτρο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να στέλνει
εντολές στο σύστηµα. Οι εντολές αυτές µπορούσαν να έχουν εξατοµικευµένο
χαρακτήρα για κάθε χρήστη και να σηµαίνουν κάτι διαφορετικό για κάθε
τοποθεσία. Αυτό το απλό πλήκτρο προκάλεσε την εισαγωγή της χρήσης της
έννοιας της τοποθεσίας στα συστήµατα και των πρώτων εννοιών του υπολογισµού
µε γνώση της κατάστασης [WS01,SK02,HB01a].
Το Active Badge ανήκει στην κατηγορία των συστηµάτων εντοπισµού που
χρησιµοποιούν την τεχνική της εγγύτητας και παρέχουν συµβολική τοποθεσία.
Το εύρος της περιοχής εντοπισµού σε αυτό το σύστηµα περιορίζεται σε µήκος
ενός δωµατίου µε ακρίβεια 100%. Το µειονέκτηµα του έγκειται στο ότι το φως
του ήλιου και άλλες φωτεινές ακτίνες επηρεάζουν τις υπέρυθρες.

2.2.2. Active Bat
Το σύστηµα εντοπισµού Active Bat [HHS+99] αποτελεί µία εξέλιξη του Active
Badge από την εταιρεία ΑΤ&Τ. Χρησιµοποιεί την µέθοδο του τριγωνισµού µε
µέτρηση των πλευρών µέσω υπερήχων, ώστε να παρέχει την φυσική θέση µε
περισσότερη ακρίβεια από ότι το

Active Badge. Οι χρήστες πρέπει να

κουβαλάνε πάνω τους Active Bat tags εκ των οποίων το καθένα διαθέτει ένα
µοναδικό αναγνωριστικό (GUID) για αναγνώριση. Ένα Bat, το οποίο κουβαλάει
το αντικείµενο του εντοπισµού εκπέµπει ένα µικρό υπέρηχο παλµό και στην
συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος που θέλει για να φτάσει ο παλµός αυτός σε
συγκεκριµένους δέκτες που βρίσκονται τοποθετηµένοι σε γνωστά σηµεία στην
οροφή(time-of-flight). Το σύστηµα εντοπισµού Active Bat έχει ένα εύρος
εντοπισµού 9 εκατοστών µε επιτυχία εντοπισµού στο εύρος αυτό 95% και
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γίνεται πολύ δουλεία για την βελτίωση της ορθότητας, δηλαδή για την αύξηση
του εύρους εντοπισµού. Απαιτεί µία µεγάλη υποδοµή σε σταθερούς αισθητήρες
που τοποθετούνται στην οροφή µε µεγάλη ακρίβεια. Στα µειονεκτήµατα του
συστήµατος περιλαµβάνονται, η κλιµάκωση, η δυσκολία ανάπτυξης και το
κόστος [HB01a,HHS+99].

2.2.3. PARCTAB
Το PARCTAB [WSA+96] σύστηµα της Xerox, χρησιµοποίησε την παραπάνω
ιδέα και την προώθησε

σε καλύτερο επίπεδο. Αποτελείται από έναν ένα

επίπεδο υπολογιστή σε µέγεθός του καρπού ενός χεριού, µε διεπαφή αφής µε
στυλό ο οποίος έχει πρόσβαση σε ένα τοπικό υπέρυθρό δίκτυο µικροκυττάρων
και ενηµερώνει τους ποµποδέκτες για την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη µε
ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Η ταµπλέτα δίνει εντολή στην εφαρµογή η οποία
όµως

εκτελείται

στην

υποδοµή

του

υπολογιστή

και

τα

αποτελέσµατα

εµφανίζονται στην οθόνη της ταµπλέτας αφού µεταδοθούν πρώτα από τον
υπολογιστή

µέσω

αποτέλεσαν

τις

εφαρµόστηκάν

υπέρυθρου
πρώτες

σε

PDA

δικτύου.

εφαρµογές
συσκευές.

Οι

προκύπτουσες

βασισµένες
Μερικές

στην

εφαρµογές

εφαρµογές

τοποθεσία
του

που

PARCTAB

συστήµατος είναι ένας εξερευνητής αρχείων ο οποίος επιστρέφει µόνο αρχεία
που είναι σχετικά µε την τρέχουσα τοποθεσία. Χρησιµοποιώντας τον µηχανισµό
αυτό το PARCTAB µπορεί να προσφέρει πληροφορίες ξενάγησης σε επισκέπτες
[WS01,SK02].

2.2.4. Υπηρεσίες φορητών υπολογιστών
Στις µέρες µας, οι φορητοί υπολογιστές και τα κινητά σε συνδυασµό µε τα
ασύρµατα δίκτυα, αποτελούν σηµαντικά εργαλεία που είναι χρήσιµα τόσο σε
ψυχαγωγικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Τα κινητά τηλέφωνα άρχισαν
τα παίζουν ένα ρόλο στον τοµέα αυτό τώρα που οι δυνατότητες των PDA έχουν
ενσωµατωθεί σε τηλεφωνικές συσκευές και είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο µέσω των πρωτοκόλλων WAP και i-mode. Προβλέπεται ότι στο
κοντινό µέλλον όλες τα κινητά τηλέφωνα θα έχουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και
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αυτό θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις εφαρµογές που θα είναι διαθέσιµες σε
αυτό [WS01].
Οι φορητοί υπολογιστές µπορούν πλέον

να επωφεληθούν της έννοιας της

κατάστασης όπως ακριβώς το Active Badge και το PARCTAB, µε την διαφορά
ότι διαθέτουν πολύ πιο πλούσια διεπαφή χρήστη και πρόσβαση σε υψηλήςανάλυσης έγχρωµες οθόνες. Η πιο σηµαντική όψη της κατάστασης είναι η
τοποθεσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται για συλλογή και
φιλτράρισµα πληροφορίας. Για παράδειγµα, περιµένοντας απάντηση στην
αίτηση «Πρότεινε µου εστιατόρια», η πιο χρήσιµη απόκριση µίας επερώτησης
του υπολογιστή για εστιατόρια είναι όχι µόνο µια αναφορά σε ένα καλό
εστιατόριο αλλά και σε ένα που είναι σχετικά κοντά. Μέχρι σήµερα τέτοιες
υπηρεσίες βασισµένες στην τοποθεσία δεν έχουν υλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό
είναι όµως σε πολύ καλό δρόµο [WS01].

2.2.5. GPS
Η πιο γνωστή ίσως τεχνολογία εντοπισµού είναι το Global Positioning System
(GPS) [D00]. Εµφανίστηκέ στο τέλος της δεκαετίας του 80’ από τον αµερικάνικο
στρατό και επιτρέπει στους κατάλληλα εξοπλισµένους δέκτες να υπολογίζούν
την θέση τους σε µία απόσταση δέκα µέτρων. Το σύστηµα βασίζεται σε 24
δορυφόρους σε ολόκληρο τον κόσµο εκ των οποίων 4 επιτρέπουν τον εντοπισµό
σε οποιοδήποτε σηµείο της γης κάθε στιγµή. Το όλο σύστηµα είναι βασισµένο
στην χρήση µεγάλης ακρίβειας ρολογιών στους δορυφόρους για την µέτρηση
του χρονικού διαστήµατος. Οι χρήστες που επιθυµούν να εντοπίζονται πρέπει
να διαθέτουν έναν GPS δέκτη ικανός να λαµβάνει σήµατα από τους
δορυφόρους. Αν ο χρήστης µπορεί να λαµβάνει σήµατα από τουλάχιστον τρεις
δορυφόρους, τότε µε υπολογισµό της απόστασης του χρήστη από κάθε
δορυφόρο µπορεί να βρεθεί η ακριβής γεωγραφική θέση του χρήστη. Το πιο
δύσκολο κοµµάτι είναι ο υπολογισµός της απόστασης του χρήστη από κάθε
δορυφόρο. Για τον υπολογισµό αυτό χρησιµοποιεί την µέθοδο του τριγωνισµού
µε µέτρηση των πλευρών. Ο GPS δέκτης είναι ικανός να κάνει τους
κατάλληλους υπολογισµούς και να εντοπίσει την θέση του χρήστη µε την
µορφή γεωγραφικού µήκους και πλάτους. Συνεπώς ανήκει στην κατηγορία των
συστηµάτων εντοπισµού που παρέχουν την φυσική θέση.
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Εικόνα 2.5: Global Positioning System (GPS)
Έχει την δυνατότητα εντοπισµού των κατάλληλα εξοπλισµένων δεκτών σε
απόσταση 10 µέτρων. Οι δέκτες αυτοί λειτουργούν πολύ αποτελεσµατικά σε
ανοιχτό χώρο αλλά αντιµετωπίζουν πρόβληµα στο να δέχονται τα σήµατα όταν
βρίσκονται εντός ενός κτηρίου λόγω του ότι χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή
µε τους δορυφόρους. Η ακρίβεια του συστήµατος εξαρτάται από τις συνθήκες
στις οποίες χρησιµοποιείται. Γενικά, παρέχει µία ακρίβεια 95-99% σε ένα
εύρος εντοπισµού 1-5 µέτρα. Το αρχικό GPS ήταν αρκετά ογκώδης και
ακατάλληλο για την ενσωµάτωση του σε φορητούς υπολογιστές. Η εντυπωσιακή
βελτίωση στον τοµέα αυτό είναι η ελαχιστοποίηση του µεγέθους των δεκτών και
των κεραιών. ‘Ήδη έχει επιτευχθεί η τοποθέτηση GPS δέκτη σε ένα ρολόι .

2.2.6. Differential GPS
Για τις περισσότερες εφαρµογές η ορθότητα που παρέχει το σύστηµα GPS είναι
επαρκής. Υπάρχουν όµως εφαρµογές(π.χ. προσγείωση αεροπλάνων) όπου
απαιτείται µεγαλύτερη ορθότητα. Αυτή την ανάγκη την καλύπτει το ∆ιαφορικό
GPS (Differential GPS)4. Το

∆ιαφορικό GPS χρησιµοποιεί διορθωτικές

πληροφορίες

επίγειους

από

σταθερούς

σταθµούς.

Οι

σταθµοί

αυτοί

παρακολούθούν συνεχώς την θέση των δορυφορών και υπολογίζουν κάθε

4

http://www.trimble.com/gps/dgps.html
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στιγµή διορθωτικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να σταλούν
είτε µε χρήση RF-transmitters είτε µέσω ασύρµατου δικτύου. Το ∆ιαφορικό
GPS παρέχει ακρίβεια µερικών µέτρων αυξάνει όµως την ορθότητα. Απαιτεί η
συσκευή που χρησιµοποιείται για εντοπισµό να έχει την δυνατότητα να λάβει
τις διορθωτικές πληροφορίες. Αυτό είναι εύκολο στην περίπτωση των κινητών
τηλεφώνων [RB03,L00].

2.2.7. Network-based Positioning
Στην κατηγόρια αυτή παρουσιάζουµε δυο βασικές πηγές της τοποθεσίας του
χρήστη, τις φυσικές συνθήκες του δικτύου και αναφορές από σταθµούςβάσεις(base-stations) σε ασύρµατο δίκτυο.
Για υπολογιστές που είναι συχνά συνδεδεµένοι η ίδια υποδοµή σύνδεσης στο
δίκτυο µπορεί να µας δώσει πληροφορία σχετικά µε την τοποθεσία. Οι φορητοί
υπολογιστές συνήθως προσδιορίζονται από διαφορετικές IP διευθύνσεις και
δροµολογητές (routers) (ή διαφορετικές κινητές ΙΡ διευθύνσεις [P96]) ανάλογα
µε το που βρίσκονται. Οι συνδέσεις του δικτύου µας παρέχουν την τοποθεσία (η
οποία είναι κάπου στο υπό-δίκτυο) [HS00]. Όπως θα αναλύσουµε παρακάτω η
γνώση του IP ενός φορητού υπολογιστή µπορεί να µας δώσει διάφορες
πληροφορίες σχετικές µε το που βρίσκεται ο υπολογιστής. Την µέθοδο αυτή,
την οποία χρησιµοποιήσαµε και στην υλοποίηση του συστήµατος µας, την
ονοµάζουµε Μέθοδο εντοπισµού µέσω της IP διεύθυνσης και θα την
αναλύσουµε παρακάτω.
Η σύνδεση σε ένα ασύρµατο δίκτυο µπορεί επίσης

να παρέχει πληροφορία

σχετική

ασύρµατα

µε

την

τοποθεσία.

Τα

περισσότερα

πρωτόκολλα

υποστηρίζουν πολλαπλούς σταθµούς-βάσεις (base-stations) και κύτταρα (cells).
Αν αυτά τα συστήµατα γνωρίζουν την τοποθεσία τους τότε µπορούν εύκολα να
υπολογιστούν και η σύνδεση στο δίκτυο και η τοποθεσία του τερµατικού
[HS00].

20

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Κεφάλαιο 2. Εντοπισµός του Χρήστη

2.2.7.1. Μέθοδος εντοπισµού µέσω της IP διεύθυνσης
Η Μέθοδος αυτή ανήκει στην κατηγορία Network-based positioning και
στηρίζεται στο ότι κάθε φορητός υπολογιστής προσδιορίζεται µε διαφορετική IP
διεύθυνση όταν αλλάζει τοποθεσία. Το πλεονέκτηµα της είναι ότι δεν χρειάζεται
επιπλέον εξοπλισµό όπως GPS διότι ο εντοπισµός γίνεται σε επίπεδο
λογισµικού. Το πρόβληµα που µας απασχολεί στην ενότητα αυτή είναι η
απάντηση στην ερώτηση «Πώς µπορώ να εντοπίσω την γεωγραφική τοποθεσία
ενός host δεδοµένης της IP διεύθυνσης του;». Η απάντηση στο πρόβληµα αυτό
είναι ότι γενικά αυτό είναι αδύνατο, διότι οι IP addresses προσδιορίζονται
αυθαίρετα µια και δεν υπάρχει εν γένει σύνδεση µεταξύ της IP address και της
φυσικής τοποθεσίας και δεν υπάρχει αξιόπιστη µέθοδος για να επιτευχθεί αυτή.
Παρόλα αυτά κάποια ερευνητική δουλειά ίσως βοηθήσει στην λύση του
προβλήµατος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε κάποιες µεθόδους προς
δοκιµή.
Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε µερικά χαρακτηριστικά του DNS(Domain
Name System)[M97,DNSRD,DNSa,DNSb].

Το DNS είναι µία κατανεµηµένη

υπηρεσία καταλόγου του ∆ιαδικτύου. Το DNS χρησιµοποιείται από τους
υπολογιστές για να µεταφράζει τα Domain Names (π.χ. construct.haifa.ac.il
)σε IP διευθύνσεις (π.χ. 132.74.18.2). Μέσω λοιπόν της βάσης δεδοµένων του
DNS µπορούµε δεδοµένου ενός Domain Name να πάρουµε την αντίστοιχη ΙΡ
διεύθυνση. Υπάρχει και η δυνατότητα του ανάστροφου DNS όπου δεδοµένης
µίας ΙΡ διεύθυνσης µπορούµε να βρούµε το αντίστοιχο Domain Name [DNSa].
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη µέθοδος η οποία να αντιστοιχίζει σε κάθε
ΙΡ διεύθυνση µία τοποθεσία, παρουσιάζουµε κάποιες δοκιµαστικές µεθόδους
και κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει για θέµα αυτό:
1) ∆εδοµένης µίας ΙΡ διεύθυνσης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ανάστροφο
DNS για να βρούµε το host name. Αυτό θα µπορούσε να µας δώσει κάποιες
πληροφορίες που ίσως µας βοηθήσουν στο να ανακαλύψουµε την
τοποθεσία. Για παράδειγµα, δεδοµένου της ΙΡ διεύθυνσης “132.74.18.2”, η
εντολή

‘nslookup

132.74.18.2’

µεταφράζει

την

διεύθυνση

σε

“construct.haifa.ac.il” η οποία µας δίνει δύο υποδείξεις.
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Το TDL είναι .il, το οποίο δηλώνει ότι ο host είναι στο Ισραήλ.
Τα επόµενα δύο πεδία είναι haifa.ac, εποµένως ο host ανήκει στο
παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

‘haifa’(που

είναι

Πανεπιστήµιο).

Το

Πανεπιστήµιο Haifa τυχαίνει να βρίσκεται στην πόλη Haifa.
Όπως φαίνεται και από το παράδειγµα η µέθοδος αυτή είναι πολύ δύσκολο
να υλοποιηθεί σε µία αυτόµατη διαδικασία. Η σωστή λειτουργία του
ανάστροφου DNS εξαρτάται από το πόσο καλή διαµόρφωση έχει ο DNS
server του host του οποίου γνωρίζουµε την IP διεύθυνση.

Επίσης

σηµειώστε ότι τα πεδία .org, .com όπως επίσης και το .edu δεν
υποδηλώνουν ότι ο host βρίσκεται στις Η.Π.Α, µια και τα πεδία αυτά
ανήκουν σε εταιρείες πολυεθνικές και έχουν hosts σε όλο τον κόσµο. Το
Domain Name µπορούµε να το βρούµε και µε απευθείας επερώτηση σε
WHOIS βάσή δεδοµένων όπως φαίνεται στην επόµενη µέθοδο.
2) Μία δεύτερη µέθοδος είναι η χρήση της WHOIS βάσης δεδοµένων. Η
WHOIS είναι µία κεντρική βάση δεδοµένων περιέχει διαχειριστικές
πληροφορίες επαφής για κάθε πεδίο, οι οποίες συµπληρώνονται όταν
καταχωρείτε κάθε πεδίο και ενηµερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Αυτές οι πληροφορίες επαφής ίσως µπορούν να βοηθήσουν στο να εξάγουµε
γεωγραφικές πληροφορίες. ∆υστυχώς η WHOIS βάση δεδοµένων δεν είναι
πολύ αξιόπιστη. Για παράδειγµα αν µία διεύθυνση ανήκει σε µία µεγάλη
και υπεύθυνη εταιρεία, η εταιρεία αυτή θα παρέχει αξιόπιστές πληροφορίες
και να τις ενηµερώνει, όµως αν αυτοί που καταχωρούν τα δεδοµένα στην
βάση την ενηµερώνουν συχνά τότε τα δεδοµένα δεν θα είναι πάντα σωστά.
Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρουµε πληροφορίες από την WHOIS βάση
δεδοµένων : να εκτελέσουµε µία αίτηση µε την IP διεύθυνση ή µε το
Domain Name.Υπάρχουν διάφοροι δικτυακοί τόποι γνωστοί ως Regional
Internet Registry (RIR) που δίνουν την δυνατότητα επερώτησης της WHOIS
βάσής δεδοµένων µε χρήση της ΙΡ διεύθυνσης. Συγκεκριµένα έχουµε
εντοπίσει τα εξής RIR τα οποία έχουν καταχωρηµένες τις IP διευθύνσεις µε
βάση τα ευρύτερα γεωµετρικά διαµερίσµατα στα οποία ανήκουν :
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APNIC(Asia Pacific Network Information Center) - Asia/Pacific
Region http://www.apnic.net/
ARIN (American Registry for Internet Numbers) - North America
and Sub-Sahara Africa http://www.arin.net/
LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address
Registry)

–Latin

America

and

some

Caribbean

Islands

http://lacnic.net/en/index.html
RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe, the Middle East,
Central Asia, and African countries located north of the equator
http://www.ripe.net/
Επερωτώντας ένα RIR µπορούµε να πάρουµε γεωγραφική πληροφορία η
οποία περιλαµβάνει χώρα ακόµα και πόλη στην οποία εντοπίζεται η
συγκεκριµένη IP διεύθυνση. Την µέθοδο αυτή, την οποία χρησιµοποιήσαµε
στην

ανάπτυξη

του

συστήµατος

της

παρούσας

εργασίας

θα

την

παρουσιάσουµε πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, όπου θα δείξουµε έναν
τρόπο εντοπισµού της πόλης στην οποία αντιστοιχεί(ή είναι καταχωρηµένη)
µια IP διεύθυνση.
Έχουµε την δυνατότητα να εκτελέσουµε µία αίτηση αναζήτησης στην
WHOIS βάση δεδοµένων µε το Domain Name. Η Allwhois.com5 παρέχει
την δυνατότητα αναζήτησης για πολλές χώρες. Ο αναγνώστης µπορεί να
ενηµερωθεί για περισσότερους WHOIS εξυπηρετητές6.
Επίσης

γίνεται

µία

προσπάθεια

από

την

ερευνητική

οµάδα

Pablo

(University of Illinois) για την µετατροπή µίας IP διεύθυνσης σε γεωγραφικό
µήκος/πλάτος και γραφική αναπαράσταση

της πληροφορίας αυτής. (Για

περισσότερες

http://cello.cs.uiuc.edu/cgi-

πληροφορίες

δείτε

bin/slamm/ip2ll/).

5

http://www.allwhois.com/

6

ftp://sipb.mit.edu/pub/whois/whois-servers.list
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Πέρα του ότι, όπως αναφέραµε παραπάνω, η WHOIS βάση δεδοµένων δεν
είναι πάντα σωστά ενηµερωµένη, η µέθοδος αυτή αντιµετωπίζει και ένα
δεύτερο πρόβληµα αξιοπιστίας: ένας host σε ένα domain µπορεί να
βρίσκεται (hosted) σε άλλη χώρα. Αυτό συµβαίνει λόγο του virtual hosting,
όπου ένα domain µιας εταιρείας µιας, χώρας ή περιοχής µπορεί να
βρίσκεται (hosted) όπου το hosting είναι φτηνό. Συνεπώς τα δεδοµένα που
παίρνουµε συνήθως είναι στοιχεία του ιδιοκτήτη και στοιχεία επαφής, όµως
οι IP διευθύνσεις προσδιορίζουν hosts οι οποίοι βρίσκονται ενδεχοµένως σε
διαφορετική τοποθεσία(ες).

2.2.7.2. Άλλα συστήµατα εντοπισµού
Τα συστήµατα εντοπισµού και οι διάφορες µέθοδοι που χρησιµοποιούν είναι
ένας νέος και γοργά ανερχόµενος τοµέας της τεχνολογίας. Πέρα των
συστηµάτων που παρουσιάσαµε στην ενότητα αυτή, υπάρχουν πολλά άλλα
συστήµατα εντοπισµού. Το Cricket [PC+00, NPB+03], το RADAR της Microsoft
[BP00],E911 της Ericsson, το Spirit (Spatially Indexed Resource Identification
and Tracking) είναι µερικά παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων. Επίσης τα
τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί µια νέα ανερχόµενη υπηρεσία, εντοπισµός
µέσω κινητών τηλεφώνων(Mobile phone positioning) [L00]. Θεωρείται ότι στο
µέλλον θα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δικτύων κινητών τηλεφώνων. Η
υπηρεσία αυτή θα παρέχει θα κάνει δυνατή την παροχή υπηρεσιών µε γνώση
της τοποθεσίας στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Το µόνο πιθανό πρόβληµα
είναι η ακρίβεια της πληροφορίας που παίρνουµε σχετικά µε την τοποθεσία. Η
υπηρεσία αυτή χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους εντοπισµού: Cell of Origin,
Signal strength, Direction of arrival, Time of arrival, Hybrid methods,
Standarization[L00].

2.2.7.3. Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων (Privacy)
Η µεγάλη πρόοδος στα συστήµατα εντοπισµού, έχει απλοποιήσει κατά πολύ την
ανίχνευση της τοποθεσίας του χρήστη, την παρακολούθηση της κίνησης του
και την αναγνώριση του . Η δυνατότητα εντοπισµού του χρήστη έχει φέρει στην
επιφάνεια µία σειρά από θέµατα που αφορούν την προστασία προσωπικών
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δεδοµένων (privacy) [L00,BS03,SSA+01]. Τα θέµατα αυτά αφορούν την
προστασία των δεδοµένων από τρίτους, την ασφάλεια για το ποιος θα
χρησιµοποιήσει αυτήν την πληροφορία και µε ποιόν τρόπο και για ποιο σκοπό
έτσι ώστε να µην χρησιµοποιηθεί η πληροφορία αυτή για ανεπιθύµητες για τον
χρήστη εφαρµογές.
Κάθε χώρα αναγνωρίζει την προστασία προσωπικών δεδοµένων ως ένα δικαίωµα
το οποίο προσπαθούν να ενσωµατώσουν στον νόµο. Ο όρος προστασία των
προσωπικών δεδοµένων περιλαµβάνει και µία ειδική κατηγορία που ονοµάζεται
προστασία της τοποθεσίας (location privacy).Η προστασία της τοποθεσίας ορίζεται
ως η δυνατότητα

να εµποδίσουµε τρίτους να γνωρίζουν την τρέχουσα ή

προηγούµενη τοποθεσία κάποιου ατόµου. Υπάρχουν δύο βασικά θέµατα που
αφορούν την γνώση της τοποθεσίας. Το πρώτο είναι η ακριβής γνώση της
τοποθεσίας και το δεύτερο η γνώση της εγγύτητας. Η γνώση της εγγύτητας
αφορά την πληροφορία για το που «κοντά» (δηλ. σε ποία άλλα αντικείµενα)
βρίσκεται ένα αντικείµενο [BS03,L00].
Ότι αφορά την πληροφορία της τοποθεσίας τα θέµατα προστασίας αφορούν τον
έλεγχο σχετικά µε ποίος µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή και για ποίο σκοπό.
Υπάρχει

ανάγκη

για

τον

περιορισµό

της

πρόσβασης

από

τρίτους

σε

πληροφορίες σχετικές µε την τοποθεσία έτσι ώστε να µην είναι διαθέσιµη σε
οποιονδήποτε την ζητήσει. Η γνώση της τοποθεσίας θα πρέπει να είναι φανερή
σε κάθε χρήστη. ∆ηλαδή θα πρέπει κάθε χρήστης να γνωρίζει πότε είναι γνωστή
η τοποθεσία του. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εντοπισµός του χρήστη
αποτελεί ένα κοµµάτι της εφαρµογής το οποίο δεν είναι φανερό και δεν είναι ο
πραγµατικός σκοπός της. Μία τέτοια περίπτωση είναι η πιστωτικές κάρτες.
Κάθε φορά που γίνεται χρήση µίας πιστωτικής κάρτας υπολογίζεται η
τοποθεσία του χρήστη ως µία επιµέρους διαδικασία η οποία δεν είναι
προφανής για τον χρήστη. Ένα πρόβληµα που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη
πρόσβαση στην πληροφορία της τοποθεσίας του χρήστη είναι η παροχή, στους
χρήστες, πληροφοριών τις οποίες δεν έχουν ζητήσει. Αυτό συµβαίνει συχνά για
λόγους διαφήµισης ή κοινοποίησης διαφόρων θεµάτων. Σοβαρό πρόβληµα
προκύπτει και µε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στην πληροφορία της εγγύτητας. Θα
ήταν πολύ αρνητικό για κάποιους όταν θα µπορούσε να γίνει γνωστό µε ποια
άλλα άτοµα βρισκόταν κάποια συγκεκριµένη στιγµή ή µέσα σε ποια κτήρια.
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Για να µπορεί ο χρήστης

να επωφεληθεί από τις

υπηρεσίες µε γνώση της

γεωγραφικής θέσης, προστατεύοντας παράλληλα την πληροφορία σχετικά µε
την τοποθεσία του, θα πρέπει η ταυτότητα του να µην είναι φανερή στις
διάφορες εφαρµογές οι οποίες γνωρίζουν την τοποθεσία του. Συνεπώς το θέµα
που προκύπτει στην προστασία των προστασία των προσωπικών δεδοµένων του
χρήστη δεν είναι τόσο η γνώση της τοποθεσίας του όσο η αναγνώριση της
ταυτότητας του ίδιου στην συγκεκριµένη τοποθεσία. Όπως αναφέραµε και
παραπάνω, µερικά συστήµατα εντοπισµού έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης
του χρήστη ενώ άλλα όχι.
Το σύστηµα εντοπισµού GPS, όπως αναφέραµε και παραπάνω, δεν διαθέτει
µηχανισµό αναγνώρισης της ταυτότητας του χρήστη. Επιπλέον αφήνει τους
ίδιους τους χρήστες να υπολογίσουν την τοποθεσία τους αλλά η ροή της
πληροφορίας είναι µίας κατεύθυνσης. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κανάλι για
επιστροφή πληροφορίας από τον δέκτη του χρήστη προς τους δορυφόρους, το
σύστηµα δεν µπορεί να αναγνωρίσει ποίος είναι αυτός που κάνει χρήση της
υπηρεσίας. Στο επίπεδο του εντοπισµού, το GPS παρέχει αυτόµατα στον χρήστη
προστασία της τοποθεσίας του.
Σε αντίθεση µε το GPS, το σύστηµα εντοπισµού Active Badge, ανακαλύπτει την
τοποθεσία του χρήστη και µεταδίδει την πληροφορία αυτή παντού µέσα στο
κτήριο. Το σύστηµα προϋποθέτει ότι όλοι µέσα στο κτήριο είναι έµπιστοι και γι
αυτό δεν

παρέχει

µηχανισµό για τον περιορισµό της
την

τοποθεσία

του

χρήστη.

διασποράς

Στο [J96]

υπάρχει

της

πληροφορίας

για

µία

τροποποίηση

του Active Badge για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Στην

εκδοχή αυτή το badge δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του στους αισθητήρες
που το εντοπίζουν παρά µόνο σε ένα ασφαλή προσωπικό υπολογιστεί σε έναν
κόµβο του δικτύου. Ο κάτοχος του badge µπορεί να χρησιµοποιήσει µεθόδους
παραδοσιακού ελέγχου πρόσβασης για να επιτρέψει ή όχι σε άλλες οντότητες
να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία του badge.
Υπάρχουν συστήµατα εντοπισµού τα οποία έχουν υιοθετήσει την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων ως βασικό κριτήριο σχεδίασης. Ένα τέτοιο σύστηµα
είναι το Cricket [PC+00, NPB+03], το οποίο επιτρέπει την µετάδοση των
δεδοµένων της τοποθεσίας σε ένα PDA µόνο µε τον πλήρη έλεγχο του χρήστη.
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Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε τρόπους προστασίας της πληροφορίας
της τοποθεσίας [L00,BS03,SSA+01]. Η προστασία της πληροφορίας της
τοποθεσίας θα µπορούσε να επιτευχθεί όταν δεν στέλνεται στους παροχείς
υπηρεσιών (service providers) οι πληροφορίες για τον συγκεκριµένο χρήστη. Η
αναζήτηση της κατάλληλης υπηρεσίας θα µπορούσε να γίνει µόνο µε
παραµέτρους το θέµα της υπηρεσίας και την τοποθεσία (π.χ. εστιατόρια κοντά
στην συγκεκριµένη τοποθεσία). Στην περίπτωση αυτή οι παροχείς υπηρεσιών
δεν θα γνωρίζουν ποίος είναι ο χρήστης που βρίσκεται στην συγκεκριµένη
τοποθεσία και ζητάει την υπηρεσία. Η επεξεργασία της πληροφορίας που
αφορά τον χρήστη θα γινόταν µόνο από το σύστηµα. Το µειονέκτηµα στην
µέθοδο αυτή είναι ότι το σύστηµα θα είναι υπεύθυνο και για την εξόφληση του
κόστους της υπηρεσίας, πράγµα που δεν είναι επιθυµητό από τους παροχείς
υπηρεσιών οι οποίοι επιθυµούν να παίρνουν άµεσα τα χρήµατα τους. Για την
επίτευξή της µυστικότητας σχετικά µε την ταυτότητα του χρήστη, συνιστάται
πολλές φορές οι χρήση ψευδώνυµων (pseudonyms) [BS03, CMM02].

Τα

ψευδώνυµα αυτά αλλάζουν συχνά και έτσι οι χρήστες εµποδίζουν τους τρίτους
να αναγνωρίζουν τις τοποθεσίες τις οποίες επισκέπτονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μοντελοποίηση της Τοποθεσίας
Για την υλοποίηση συστηµάτων που να παρέχουν υπηρεσίες µε γνώση της
τοποθεσίας, η µοντελοποίηση της τοποθεσίας είναι εξίσου σηµαντική µε τον
υπολογισµό

της.

Όπως

παρουσιάσαµε

στο

προηγούµενο

Κεφάλαιο

ένα

χαρακτηριστικό των συστηµάτων εντοπισµού είναι το είδος της πληροφορίας που
παρέχουν, σχετικά µε την θέση του χρήστη. Η πρώτη κατηγορία συστηµάτων
εντοπισµού(π.χ. GPS) παρέχει φυσική θέση (physical position) ενώ η δεύτερη
(π.χ. Active Badge) παρέχει συµβολική τοποθεσία (symbolic location). Η πιο
συχνή µορφή της φυσικής θέσης είναι το γεωγραφικό µήκος/πλάτος ενώ η
συµβολική τοποθεσία αναφέρεται σε πόλη, σε διεύθυνση κ.α Η φυσική θέση
µπορεί να µετατραπεί σε συµβολική όταν έχουµε στην διάθεση µας πρόσθετες
πληροφορίες οι οποίες να αντιστοιχούν την φυσική θέση στην αντίστοιχη
συµβολική τοποθεσία.

Η πληροφορία σχετικά µε την τοποθεσία που παρέχεται

µπορεί να αναπαρασταθεί µε διάφορους τρόπους. Τα πληροφοριακά συστήµατα
πρέπει

να

µπορούν

να

διαχειρίζονται

διάφορες

µορφές

των

δεδοµένων

πληροφορίας. Επιπλέον υπάρχει µία ανάγκη για γενικό ορισµό της απόστασης ο
οποίος δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς το κατάλληλο µοντέλο τοποθεσίας. Το
Κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε θέµατα

µοντελοποίησης, οργάνωσης και

διαχείρισης των δεδοµένων που σχετίζονται µε την τοποθεσία.

3.1.

Βασικά Μοντέλα

Υπάρχουν δύο βασικές οµάδες µοντέλων για την τοποθεσία οι οποίες σχετίζονται
µεταξύ τους. Τα µοντέλα της πρώτης οµάδας χρησιµοποιούνται εδώ και παρά
πολύ καιρό από τον άνθρωπο και γι’ αυτό είναι πολύ γνωστά και ιστορικά
αποδεκτά. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τα λεγόµενα φυσικά και γεωγραφικά
µοντέλα[P02]. Και τα δύο είδη µοντέλων έχουν απόλυτα λεπτοµερή παρουσίαση
µία και αφορούν παγκοσµίως έγκυρα σύστηµα συντεταγµένων, γεωγραφικές
ονοµασίες και συστήµατα αναφοράς[D01].
Ροδούλα Καφτάκη

28

Κεφάλαιο 3. Μοντελοποίηση Τοποθεσίας

Φυσική Τοποθεσία: σχετίζεται µε το παγκόσµιο σύστηµα γεωγραφικών
συντεταγµένων και παρέχει απόλυτη και έγκυρη θέση σε µορφή ζεύγους
<γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό µήκος>. (Αν χρειαστεί

µπορεί να προστεθεί

και τρίτη συντεταγµένη που είναι το γεωγραφικό ύψος.)
Γεωγραφική

Τοποθεσία:

χρησιµοποιείται

για

να

διαχειρίζεται

φυσικά

γεωγραφικά αντικείµενα όπως είναι οι χώρες, οι πόλεις, οι ταχυδροµικοί
κώδικες, οι διευθύνσεις κ.α. Αυτή η περιγραφή της θέσης είναι περισσότερο
κατανοητή από τον άνθρωπο[D01].
Τα µοντέλα που ανήκουν στην δεύτερη οµάδα είναι πιο συνοπτικά και γι΄ αυτό
είναι πιο εύκολα προσαρµόσιµα σε αυτόµατες διαδικασίες. Η οµάδα αυτή
αποτελείται από γεωµετρικά, συµβολικά και υβριδικά µοντέλα[L98,D01,GF03].
Σε ένα γεωµετρικό µοντέλο το σύστηµα αναπαριστά τόσο την τοποθεσία όσο
ένα εντοπισµένο αντικείµενο µε συντεταγµένες n-διάστατου χώρου ( συνήθως
n=2,3), όπως για παράδειγµα γεωγραφικό πλάτος, µήκός, ύψος ενός σηµείου, ή
ως ένα σύνολο από συντεταγµένες πού ορίζούν γεωµετρικά σχήµατα που
περικλείουν κάποιες περιοχές (π.χ πολύγωνο). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
κατάλληλη υπηρεσία χαρτογράφησης ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε στον
χρήστη µία κατανοητή πληροφορία για την τρέχουσα τοποθεσία του. Το βασικό
πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού είναι η συµβατότητα του µε διάφορα ετερογενή
συστήµατα. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του γεωµετρικού µοντέλου είναι ότι
ενδεχοµένως υπερχειλίζουν µε δεδοµένα και υπολογισµούς τις µικρές συσκευές
που

συνήθώς

έχουν

περιορισµένη

µνήµη

και

υπολογιστική

ικανότητα[D01,LXZ+02].
Τα συµβολικά µοντέλα περιγράφουν την τοποθεσία µε πραγµατικές οντότητες.
Οι οντότητες αυτές µπορεί να είναι κτήρια, δρόµοι, πόλεις ή από το σύστηµα
καθορισµένα στοιχεία όπως ασύρµατα κύτταρα και είναι µοναδικά ορισµένες
από ένα σύστηµα ονοµατολογίας. Το συµβολικό µοντέλο τυπικά αναφέρεται σε
µεγαλύτερο κοµµάτι τοποθεσίας µια και δεν χρησιµοποιεί συγκεκριµένες
συντεταγµένες αλλά τονίζει τις σχέσεις µεταξύ λογικών οντοτήτων. Η περιγραφή
της τοποθεσίας και η περιγραφή των εντοπισµένων αντικειµένων είναι στην
περίπτωση αυτή διαφορετικές διότι οι τοποθεσίες αναπαριστούνται ως σύνολα και
τα εντοπισµένα αντικείµενα αναφέρονται ως µέλη των συνόλων αυτών. Η
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Γεωγραφική Τοποθεσία αποτελεί παράδειγµα αυτού του τύπου µοντέλου. Μία
τέτοια αναπαράσταση που επιτρέπει την αναφορά σε µία τοποθεσία απλά µε ένα
σύµβολό ή ένα όνοµα , κάνει την αναφορά αυτή πολύ κατάλληλη για
αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο και για πληροφοριακά συστήµατα µε γνώση της
τοποθεσίας. Η συµβολική τοποθεσία είναι πιο εύκολη στην διαχείριση της. Τα
ονόµατα

των

τοποθεσιών

µπορούν

να

οργανωθούν

ιεραρχικά

[LXZ+02,D01,GF03].
Τα δύο µοντέλα αυτά, έχουν διαφορετικά όρια στην ανίχνευση της τοποθεσίας
και αναπαριστούν την τοποθεσία µε διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας. Το ποιο
µοντέλο είναι καλύτερο εξαρτάται πάντα από την εφαρµογή στην οποία θα
χρησιµοποιηθεί. Πολλές φορές ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας του
χρήστη (Location aware system) εκφράζει την τοποθεσία και στα δύο µοντέλα.
Τις περισσότερες φορές γίνεται µετατροπή του γεωµετρικού µοντέλου (που έχει
ένα σύστηµα εντοπισµού, π.χ. GPS)

σε συµβολικό ώστε να µπορεί να γίνει

αναζήτηση αντικειµένων που είναι εκφρασµένα στο συµβολικό µοντέλο (π.χ.
εστιατόρια).

Από την άλλη πλευρά όµως, όταν έχουµε να υπολογίσουµε

αποστάσεις

(π.χ

για

το

κοντινότερο

εστιατόριο),

τότε

πρέπει

να

χρησιµοποιήσουµε γεωµετρικές συντεταγµένες[LXZ+02]. Για το λόγο αυτό είναι
χρήσιµο το υβριδικό µοντέλο.
Ο συνδυασµός

των δυο προαναφερθέντων µοντέλων ονοµάζεται υβριδικό

µοντέλο. Ένα εντοπισµένο αντικείµενο αναπαριστάται εδώ και µε συντεταγµένες
όπως το γεωγραφικό µοντέλο και µε όνοµα ως µέλος ενός η περισσοτέρων
συνόλων τοποθεσιών, όπως στο συµβολικό µοντέλο. Το µοντέλο αυτό έχει το
πλεονέκτηµα ότι παρέχει και την ακρίβεια του γεωγραφικού µοντέλου και είναι
κατανοητό όπως το συµβολικό µοντέλο[D01,GF03]. Για τον λόγο αυτό, στην
ανάπτυξη του συστήµατος µας στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε για την
µοντελοποίηση της τοποθεσίας ένα υβριδικό ιεραρχικό µοντέλο µε χρήση
ιεραρχικών

ονοµάτων

για

κάθε

τοποθεσία

το

οποίο

αντιστοιχίζεται

στις

κατάλληλες γεωγραφικές συντεταγµένες, όπως θα δούµε λεπτοµερειακά στο
Κεφάλαιο 5.
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3.2.

Γλώσσες περιγραφής τοποθεσίας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκφράσουµε την πληροφορία σχετικά µε την
τοποθεσία,

που

παίρνουµε

από

ένα

σύστηµα

εντοπισµού

[KT01,S03,HN00,GML01]. Μερικοί από τούς πιο βασικούς είναι:
H

Geography

Markup

Language

(GML)

[GML01,HN00]

είναι

µία

κωδικοποίηση για την αποθήκευση και µεταφορά γεωγραφικής πληροφορίας,
που περιέχει τόσο την γεωµετρία όσο τις ιδιότητες των γεωγραφικών
χαρακτηριστικών. Η GML βασίζεται στην XML και µπορεί να εκφραστεί σε
RDF[LS99].
H Geospatial-eXtensible Markup Language (G-XML) [GXML01] για τη
κωδικοποίηση και ανταλλαγή χωρικών δεδοµένων, η οποία έχει καθοριστεί
απο τη G-ΧML επιτροπή στην Ιαπωνία.
Point Of Interest exchange Language (POIX)[POIX99] είναι γλώσσα που
χρησιµοποιείται. για την ανταλλαγή δεδοµένων που σχετίζονται µε την
τοποθεσία µέσω του ∆ιαδικτύου.
Ο

αναγνώστης

µπορεί

να

βρει

περισσότερούς

τρόπους

περιγραφής

της

τοποθεσίας στο [KT01]. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η µεγάλη ποικιλία σε
τρόπους περιγραφής της πληροφορίας σχετικά µε την τοποθεσία, προκαλεί
πρόβληµα συµβατότητας.

Υπάρχει ανάγκη για έναν συνηθισµένο τρόπο

περιγραφής της τοποθεσίας ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από όλες τις
εφαρµογές και να µην χρησιµοποιεί κάθε εφαρµογή των δικό της τρόπο
έκφρασης. Όπως φαίνεται παραπάνω οι περισσότερες γλώσσες περιγραφής της
τοποθεσίας στηρίζονται στην Extensible Markup Language (XML)[BPS+00,
BHL99]. Συνεπώς, η XML αποτελεί έναν κοινό τρόπο κωδικοποίησης των
δεδοµένων. Αυτό συµβαίνει διότι η XML επιτρέπει την χρήση γνωστών εργαλείων
επεξεργασία και είναι κατανοητή από τον άνθρωπο. Επίσης επιτρέπει την
επεκτασιµότητα και την χρήση των διαφορετικών συνόλων δεδοµένων µε την
βοήθεια του XML σχήµατος[F01]. Με την βοήθεία της

XML και του XML

σχήµατος είναι δυνατή η δηµιουργία ενός Κοινού Συνόλου µε ∆εδοµένα
Τοποθεσίας (Common Spatial Location Data Set) που να χρησιµοποιείται ως
βάση για την περιγραφή της τοποθεσίας [KT01].
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Η XML είναι κάτι παραπάνω από απλό κείµενο. Πρώτον, παρέχει µέθοδο για τον
έλεγχο της ακεραιότητας των δεδοµένων. ∆εύτερον, κάθε XML έγγραφο µπορεί να
διαβαστεί και να επεξεργαστεί

µε χρήση ενός απλού επεξεργαστή κειµένου.

Επιπλέον υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από XML γλώσσες και συνεπώς είναι
πιο να ενοποιήσουµε δεδοµένα σχετικά µε την τοποθεσία (GML) µε δεδοµένα
ανεξάρτητα της τοποθεσίας. Τέλος η XML είναι εύκολο να µετασχηµατιστεί.

3.3.

Γεωγραφικές οντολογίες

Η ∆ηµιουργία

γεωγραφικών οντολογιών είναι σηµαντική για την υποστήριξη

επέκτασης των όρων µιας επερώτησης, την περιγραφή της πληροφορίας και των
υπηρεσιών και τον υπολογισµό της σχετικότητας της ανακτηµένης πληροφορίας/
υπηρεσίας.
Ό όρος οντολογία χρησιµοποιείται ευρέως στα πλαίσια του Σηµασιολογικού
Ιστού και έχουν γίνει πολλές µελέτες σχετικά µε θέµατα που προκύπτουν κατά
τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη οντολογιών. Στην βιβλιογραφία σχετική µε τις
οντολογίες [CJB99, G98, CHH+01], συναντάµε πολλούς ορισµούς για το τι είναι
µία οντολογία. Γενικά, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε µία οντολογία ως µία
κοινή αντίληψη ενός πεδίου. Αποτελεί ένα σύνολο ορισµών, σε µία επίσηµη
γλώσσα, όρων που περιγράφουν τον κόσµο.

Οι οντολογίες αποτελούν θεωρίες

που χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο λεξιλόγιο για να περιγράψουν οντότητες,
κλάσεις, ιδιότητες και συναρτήσεις που σχετίζονται µε µία συγκεκριµένη άποψη
για τον κόσµο. Μπορούν να είναι µια απλή ταξινοµία, ένα λεξικό ή ένας
θησαυρός, για την αναπαράσταση, ανταλλαγή και επαναχρησιµοποίηση της
γνώσης ενός τοµέα εφαρµογής και ένα σύνολο σχέσεων που ισχύουν ανάµεσα
στους όρους του εν λόγω λεξιλογίου.
Με τον όρο γεωγραφική οντολογία εννοούµε ένα σύνολο ορισµών, σε µία
επίσηµη γλώσσα και λεξιλόγιο για την αναπαράσταση και διαµοιρασµό
γεωγραφικής πληροφορίας.
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3.3.1. XML και οντολογίες
Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη παράγραφο, για την αναπαράσταση
µίας αντίληψης χρειάζεται µία οικεία γλώσσα αναπαράστασης. Έχουν οριστεί
πολλές γλώσσες και συστήµατα αναπαράστασης. Ontolingua [FFR97], Loom7,
Frame-Logic είναι µερικά παραδείγµατα γλωσσών αναπαράστασης εκ των οποίων
η καθεµία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά έκφρασης και επεξεργασίας. Ωστόσο
για εφαρµογές του Παγκόσµιου Ιστού είναι σηµαντικό να υπάρχει µια γλώσσα µε
τυποποιηµένο συντακτικό. Ως γνωστόν η XML αποτελεί µία τυποποιηµένη
γλώσσα για την ανταλλαγή δεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό και συνεπώς είναι
κατάλληλη και για ανταλλαγή οντολογιών. Αυτό µας οδηγεί στην χρήση γλωσσών
βασισµένες

σε

XML.

Τέτοιες

είναι

η

SHOE,

Ontology

Exchange

Language(XOL)[KVC+99], Ontology Markup Language (OML and CKML),
Resource Description Framework Schema Language (RDFS) [BG00] και
Riboweb[RAB+99]. Όλες αυτές χρησιµοποιούν τον συντακτικό της XML απλά µε
λίγο διαφορετικά ονόµατα σε ετικέτες[XMLO]. Τα πρότυπα DAML+OIL [CHH+01]
και Web Ontology Language (OWL) [DCH+02] αποτελούν γλώσσες που,
βασιζόµενες στη RDFS, παρέχουν πιο πλούσιες σηµασιολογικά δυνατότητες για
την κατασκευή οντολογιών. Ένα παράδειγµα γεωγραφικής οντολογίας µε χρήση
της DAML αποτελεί η Geofile οντολογία[DG02]. Η Geofile που θα περιγράψουµε
παρακάτω, αποτέλεσε πρότυπο για την κατασκευή της δικής µας γεωγραφικής
οντολογίας.

3.3.2. RDF(S) και οντολογίες
Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework) [LS99]
είναι µία πρόταση του World Wide Web Consortium (W3C) και αποτελεί τη βάση
για την κωδικοποίηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση
µεταδεδοµένων. Η βασική επιδίωξη του RDF είναι να επιτρέψει τον ορισµό της
σηµασιολογίας

που

εγκλείεται

σε

πληροφοριακούς

πόρους

µε

τυπικό,

διαλειτουργικό τρόπο που να είναι κατανοητός από τον άνθρωπο, µέσω ενός
µηχανισµού

7

για

την

περιγραφή

πόρων

πληροφορίας.

Εκτός

από

τη

http://www.isi.edu/isd/LOOM/LOOM-HOME.html
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διαλειτουργικότητα

µεταξύ

επαναχρησιµοποίηση,

συστηµάτων,

διαµοιρασµό

και

το

RDF

επεκτασιµότητα

στοχεύει
των

στην
ορισµών

µεταδεδοµένων και κατά συνέπεια, στην αυτόµατη επεξεργασία πόρων που
ανταλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου. Για την ανταλλαγή και επεξεργασία των
RDF µοντέλων µπορούν αυτά να εκφραστούν µε XML. Πάνω στο RDF έχει
οριστεί µία γλώσσα ορισµού RDF σχηµάτων (Resource Description Framework
Schema Language -RDFS) [BG00] η οποία παρέχει ένα λεξιλόγιο για την
µοντελοποίηση των ιεραρχιών κλάσεων ιδιοτήτων και άλλα βασικά στοιχεία ενός
σχήµατος που αντιστοιχούν στα RDF µοντέλα.
Έχει γίνει αποδεκτό ότι η RDF και το RDFS είναι γλώσσες κατάλληλες για
ανταλλαγή οντολογιών

(OIL-Ontology Interchange Language). Η RDF(S)

παρέχει µόνο τις βασικές αρχές µοντελοποίησης για τις οντολογίες. Το µεγάλο
της πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να εφαρµοστεί στον απέραντο Παγκόσµιο Ιστό.
Έχει γίνει κάποια δουλεία πάνω στην µοντελοποίηση οντολογιών µε χρήση της
RDF(S)[SEM+00]. Όπως θα δούµε στο Κεφάλαιο 5 , η ανάπτυξη της γεωγραφικής
οντολογίας που χρησιµοποιήσαµε στο σύστηµα µας έγινε µε βάση το µοντέλο
δεδοµένων της RDF(S). Για την καλύτερη κατανόηση των σχηµάτων και των
περιγραφών µιας οντολογίας θα παρουσιάσουµε µερικά βασικά στοιχεία του
RDF(S) και ένα παράδειγµα οντολογίας[SEM+00] .

3.3.2.1. Το µοντέλο δεδοµένων RDF(S)
Στην ενότητα αυτή θα δώσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου
δεδοµένων RDF(S), µια και αυτό χρησιµοποιήσαµε τόσο στην δηµιουργία της
γεωγραφικής οντολογίας για την περιγραφή της τοποθεσίας όσο στο Προφίλ του
χρήστη για την περιγραφή των προσωπικών τους στοιχείων και των προτιµήσεων
του.
Το RDF(S) είναι ένα αποσπασµατικό µοντέλο δεδοµένων , που εκφράζει σχέσεις
(relations) µεταξύ οντοτήτων(entities).Οι οντότητες στο RDF ονοµάζονται Πόροι
(Resources) και περιλαµβάνουν οτιδήποτε µπορεί να περιγραφεί µε RDF. Οι
Πόροι µπορούν να είναι είτε πηγές πληροφορίας του Παγκόσµιου Ιστού, είτε
οποιοδήποτε αντικείµενο στον πραγµατικό κόσµο όπως άτοµα, έργα τέχνης,
βιβλία κ.α. Συνεπώς, όπως θα δούµε στην συνέχεια, µπορεί να εκφραστεί ως
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Πόρος που αφορά τον πραγµατικό κόσµο, και η τοποθεσία. Η RDF(S)
µοντελοποιεί αυτές τους Πόρους και τις σχέσεις σε ένα µοντέλο δεδοµένων που
αποτελεί µία οντολογία. Στην συνέχεια µε την χρήση των XML Namespaces
µπορεί να περιγραφεί το µοντέλο αυτό ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή και
επεξεργασία των δεδοµένων.

3.3.2.1.1. RDF
Το βασικό µοντέλο δεδοµένων του RDF αποτελείται από τρεις βασικούς τύπους
αντικειµένων, τους Πόρους (Resources), τις Ιδιότητες (Properties) και τις
∆ηλώσεις (Statements). Στο RDF(S) οτιδήποτε µπορεί να αποτελεί έναν Πόρο . Οι
Πόροι µπορούν είτε να συνδέονται µεταξύ τους είτε να συνδέονται µε κάποιες
τιµές (literal, string), µε την χρήση Ιδιοτήτων. Τέτοιες σχέσεις αποτελούν µία
∆ήλωση του RDF µοντέλου δεδοµένων. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας
δηλώσεων πάνω σε δηλώσεις.

Πόροι: Πόρος ονοµάζεται οτιδήποτε εκφράζεται µε RDF και µπορεί να του
αποδοθεί ένα µοναδικό αναγνωριστικό(URI). Οι Πόροι µπορούν να είναι µία
Ιστοσελίδα, ένα κοµµάτι Ιστοσελίδας ή ένα σύνολο Ιστοσελίδων. Επίσης Πόρος
µπορεί να είναι οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο δεν είναι διαθέσιµο στον
Παγκόσµιο Ιστό. Μπορούµε να περιγράψουµε µε RDF οτιδήποτε αρκεί να
µπορούµε να του δώσουµε ένα URI. άτοµα, εταιρείες, οργανισµοί, µουσεία,
αρχαιολογικοί χώροι, φορητές συσκευές, προφίλ χρηστών είναι µόνο µερικά
παραδείγµατα Πόρων του RDF.

Ιδιότητες: Ιδιότητα είναι µία συγκεκριµένη άποψη, ένα χαρακτηριστικό
γνώρισµα ή µία σχέση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει έναν
Πόρο. Κάθε

Ιδιότητα

έχει µία συγκεκριµένη σηµασιολογία, ένα πεδίο

ορισµού, ένα πεδίο τιµών και κάποιες συσχετίσεις µε άλλες ιδιότητες. Στο
RDFS θα περιγράψουµε πως µπορεί να εκφραστούν τα χαρακτηριστικά µίας
Ιδιότητας. Για τον Πόρο άτοµο, πιθανές ιδιότητες µπορούν να είναι το όνοµα
και το επίθετο του όπως και συσχετίσεις µε άλλα άτοµα όπως «είναι
παντρεµένος µε». Η τελευταία ιδιότητα αφορά την συσχέτιση του Πόρου άτοµο
µε τον Πόρο άτοµο.
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Εικόνα 3.1: Παράδειγµα RDF σχήµατος

∆ηλώσεις: Μία ∆ήλωση αποτελείται από έναν συγκεκριµένο Πόρο µαζί µε
µία Ιδιότητα και την τιµή που έχει η Ιδιότητα αυτή για τον συγκεκριµένο
Πόρο. Ένα παράδειγµα δήλωσης που αφορά την Ιδιότητα «είναι παντρεµένος
µε», είναι “O W. Smith είναι παντρεµένος µε την S.Smith”.
Υπάρχουν τρία βασικά κοµµάτια από τα οποία αποτελείται µία ∆ήλωση : το
υποκείµενο(subject), το κατηγόρηµα(predicate) και το αντικείµενο(object). Το
αντικείµενο µίας ∆ήλωσης (δηλ. η τιµή µίας Ιδιότητας) για έναν Πόρο µπορεί να
είτε ένας άλλος Πόρος είτε ένα Literal. Ο τύπος Literal συµπεριλαµβάνει τα
αλφαριθµητικά και τους άλλους ατοµικούς τύπους δεδοµένων που ορίζονται στο
XML Schema[F01].

3.3.2.1.2. RDFS
Η γλώσσα περιγραφής σχηµάτων RDFS το πιο σηµαντικό κοµµάτι για την
µοντελοποίηση οντολογιών κάποιου πεδίου. Η RDFS παρέχει ένα διακεκριµένο
λεξιλόγιο το οποίο έχει οριστεί πάνω στο RDF και επιτρέπει την µοντελοποίηση
µοντέλων αντικειµένων µε ξεκάθαρα ορισµένη σηµασιολογία.

Η RDFS παρέχει

ένα σύνολο βασικών τύπων (κλάσεων και ιδιοτήτων) που χρησιµοποιούνται για τη
δηµιουργία των RDF σχηµάτων. Το RDF σχήµα ορίζεται σε σχέση µε το βασικό
πληροφοριακό µοντέλο του RDF και αποτελεί µία δοµή γράφου που περιγράφει
πόρους και ιδιότητες. Όλα τα λεξιλόγια του RDF διαµοιράζονται κάποιες βασικές
Ροδούλα Καφτάκη
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κοινές δοµές, περιγράφουν κλάσεις πόρων και τύπους σχέσεων µεταξύ των
ιδιοτήτων. Αυτός ο διαµοιρασµός κοινών κλάσεων και ιδιοτήτων επιτρέπει ένα
καλύτερο συνδυασµό λεξιλογίων και απευθύνεται στην ανάγκη δηµιουργίας
µεταδεδοµένων στα οποία οι προτάσεις µπορούν να επεξεργαστούν από
πολλαπλά λεξιλόγια που διαχειρίζονται µε ένα αποκεντρικοποιηµένο τρόπο από
τις ανεξάρτητες κοινότητες.
Στην Εικόνα3.1 φαίνεται

ένα παράδειγµα RDF σχήµατος το οποίο έχει

εκφραστεί σε RDFS. Παρουσιάζουµε τους βασικούς όρους της RDFS:
Η πιο γενική κλάση στην RDFS είναι η rdfs:Resource . Περιέχει δύο υποκλάσεις την rdfs:Class και την rdf:Property. Όταν ορίζουµε ένα σχήµα για
ένα συγκεκριµένο πεδίο στο RDF(S), οι κλάσεις και οι ιδιότητες που ορίζονται
στο σχήµα αυτό γίνονται µέλη(instances) των δύο αυτών Πόρων.
Ο

Πόρος

rdfs:Class

ορίζει

το

σύνολο

αντικειµενοστραφή έννοια. Στην Εικόνα3.1

όλων

των

κλάσεων

µε

µία

οι κλάσεις appl: Person και

appl:Organization αποτελούν µέλη της µετα-κλάσης rdfs:Class.
Για τις ιδιότητες ισχύει το ίδιο που ισχύει και για τους Πόρους. Κάθε ιδιότητα
που ορίζεται σε ένα σχήµα είναι µέλος του

rdf:Property. (π.χ η

appl:marriedWith της Εικόνας3.1
Η RDFS ορίζει µία ειδική ιδιότητα rdfs:subClassOf η οποία ορίζει την σχέση
υποκλάσης µεταξύ των κλάσεων. Οι ορισµοί των πιο γενικών κλάσεων
κληρονοµούνται από τις πιο ειδικές κλάσεις και οι πόροι που είναι µέλη µίας
κλάσεις είναι αυτόµατα και µέλη της υπερκλάσεως.
Όµοια µε την

rdfs:subClassOf η οποία ορίζει την ιεραρχία των κλάσεων

υπάρχει και η rdfs:subPropertyOf

η οποία ορίζει την ιεραρχία των

ιδιοτήτων.
Η RDFS επιτρέπει τον ορισµό των περιορισµών που αφορούν το πεδίο
ορισµού και το πεδίο τιµών κάθε ιδιότητας.
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3.3.2.1.3.

RDF/XML αναπαράσταση

Η περιγραφή των RDF σχηµάτων γίνεται µε χρήση της XML. Ένα έγγραφο RDF
αποτελείται από XML περιγραφές. Με χρήση της XML περιγράφονται οι κλάσεις,
οι ιδιότητες µαζί µε τους περιορισµούς των πεδίων τιµών και ορισµού ενός RDF
σχήµατος. Επίσης εκφράζεται η ιεραρχία των κλάσεων και των ιδιοτήτων.
Παραδείγµατα αναπαράστασης σχηµάτων µε χρήση της XML θα δούµε στην
συνέχεια.

3.3.3. Γλώσσες Επερώτησης οντολογιών
Όπως έχουµε ήδη περιγράψει, όλα τα σχήµατα που δηµιουργήθηκαν για την
ανάπτυξη του συστήµατος µας είναι σε RDF, και η αναπαράσταση τους έχει γίνει
µε χρήση του συντακτικού της XML. Συνεπώς η τα δεδοµένα που περιγράφουν
τις συνιστώσες του συστήµατος(γεωγραφική οντολογία, προφίλ του χρήστη και ΙΡ
δεδοµένα)

είναι

RDF(S)

µεταδεδοµένα.

Για

την

επεξεργασία

τόσο

των

επερωτήσεων που περιγράψαµε παραπάνω όσο και οποιασδήποτε επιπλέον
επερώτησης στα µεταδεδοµένα αυτά, είναι
επερώτησης.

Για

τον

σκοπό

αυτό

αναγκαία µια κατάλληλη γλώσσα

έχουν

αναπτυχθεί

διάφορες

γλώσσες

επερώτησης RDF(S) µεταδεδοµένων. Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να
αναζητήσει

περισσότερες

πληροφορίες

για

τα

κυριότερα

συστηµάτων

αποθήκευσης και επερώτησης RDF σχηµάτων και περιγραφών στα [CPM+02] και
[MKC+02]. Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε µερικά από αυτά:
ICS-FORTH RQL: η RQL [KAC+02, KC02], που αναπτύχθηκε στα πλαίσια
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων C-Web (IST-1999-13479) και MesMuses
(IST-2001- 26074), είναι µία δηλωτική γλώσσα επερώτησης βασιζόµενη σε
ένα σύστηµα τύπων η οποία ακολουθεί µία συναρτησιακή προσέγγιση τύπου
OQL [KAC+02, K00]. Ορίζεται από ένα σύνολο βασικών επερωτήσεων και
τελεστών

επανάληψης

(iterators)

που

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν

συναρτησιακά για να δηµιουργήσουν νέες επερωτήσεις. Εκτός του ότι
προσαρµόζει τη λειτουργικότητα ηµι-δοµηµένων ή XML γλωσσών επερώτησης
στις ιδιαιτερότητες του RDF/S, την επεκτείνει επερωτώντας οµοιόµορφα τόσο
περιγραφές πόρων όσο και µετα-σχήµατα.
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Πιο συγκεκριµένα, η καινοτοµία της RQL έγκειται στην ικανότητά της να
συνδυάσει αρµονικά επερώτηση σε επίπεδο σχήµατος και δεδοµένων
εξερευνώντας ταυτόχρονα –µε διαφανή προς το χρήστη τρόπο- τις ιεραρχίες
ετικετών και την πολλαπλή ταξινόµηση των πόρων. Συνεπώς, οι χρήστες
µπορούν να επερωτήσουν πόρους σύµφωνα µε το σχήµα που επιθυµούν,
ανακαλύπτοντας συγχρόνως στη συνέχεια πώς οι ίδιοι πόροι περιγράφονται
χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο σχήµα. Η RQL έχει τη δυνατότητα να συνθέσει
µονοπάτια ενός σχήµατος για να εκτελέσει πιο πολύπλοκη πλοήγηση σε µία
οντολογία, ένα είδος επερώτησης που δεν µπορεί να εκφραστεί από τις
υπάρχουσες

γλώσσες

επερώτησης

σχήµατος.

Επίσης,

ένα

από

τα

πλεονεκτήµατα της γλώσσας είναι η υποστήριξη γενικευµένων εκφράσεων
µονοπατιών (generalized path expressions) µε µεταβλητές σε ετικέτες κόµβων
(κλάσεων) και ακµών (ιδιοτήτων). Τέλος , χαρακτηρίζεται απο επερωτήσεις
πάνω σε σύνολα και υποστηρίζει XML Schema τύπους δεδοµένων [XML99],
συναρτήσεις συνάθροισης (aggregate) και οµαδοποίησης και αριθµητικές
πράξεις επί τιµών δεδοµένων. Συστήµατα αποθήκευσης και επερώτησης που
υποστηρίζουν τη γλώσσα RQL είναι τα ICS-FORTH RDFSuite8 και Sesame9,
εκ των οποίων το δεύτερο υποστηρίζει υποσύνολο της γλώσσας.
ILRT SquishQL: η SquishQL αποτελεί την πρόταση του ILRT10 Semantic
Web Research Group στην ανάγκη για µία γλώσσα επερώτησης για RDF
βάσεις περιγραφών [MSR02]. Ως µία απλή γλώσσα επερώτησης RDF γράφων,
βασίζεται σε ένα µηχανισµό ταιριάσµατος υπογράφων. Εκτός του ότι
υποστηρίζει ένα µοντέλο επερώτησης βασισµένο σε µία αναπαράσταση
γράφων σε τριάδες, εισάγει συναρτήσεις φιλτραρίσµατος µε τη µορφή Boolean
εκφράσεων. Συστήµατα διαχείρισης RDF/S δεδοµένων που υποστηρίζουν την
SquishQL είναι τα Inkling11, RDFDB12 και RDFStore13, ενώ το σύστηµα
Jena14 υλοποιεί τη γλώσσα RDQL.

8

http://139.91.183.30:9090/RDF/index.html

9

http://sesame.aidministrator.nl/

10

Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol (http://ilrt.org/)

11

http://swordfish.rdfweb.org/rdfquery/

12

http://guha.com/rdfdb/

13

http://rdfstore.sourceforge.net/

14

http://www.hpl.hp.com/semweb/jena-top.html
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Intellidimension

RDFQL:

Αναπτυσσόµενη

από

την

εταιρία

Intellidimension, η RDFQL είναι µία τύπου SQL, βασισµένη στο πρότυπο των
δηλώσεων-τριάδων, γλώσσα επερώτησης [RDFQL]. Έκτός από την υποστήριξη
λειτουργιών

επερώτησης

δοµηµένων

RDF

δεδοµένων,

ένα

σηµαντικό

χαρακτηριστικό της RDFQL είναι η ικανότητά της να εξάγει συµπερασµατικά
νέες δηλώσεις από ήδη υπάρχουσες χρησιµοποιώντας συµπερασµατικούς
κανόνες ορισµένους από το χρήστη.
RDFPath: αν και βρίσκεται ακόµα υπό ανάπτυξη απο την οµάδα RDFPath
του Πανεπιστηµίου Osnabrück και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, η
RDFPath αποτελεί µία γλώσσα –παρόµοια µε την XPath [CD99] για την XMLγια τον εντοπισµό πληροφορίας κωδικοποιηµένης σε RDF γράφους [KO01].
Σκοπός της είναι να παρέχει γενικές τεχνικές για τον καθορισµό µονοπατιών
ανάµεσα σε δύο τυχαίους κόµβους ενός RDF γράφου.
Versa RDF Query Language: η Versa αποτελεί µία συνεχώς αναπτυσσόµενη
γλώσσα επερώτησης RDF µοντέλων, βασισµένη στο πρότυπο των γράφων και
αρχικά

αναπτύχθηκε

4RDF15[OG02].

Τα

από

τους

κυριότερα

κατασκευαστές

χαρακτηριστικά

της

του

συστήµατος

συµπεριλαµβάνουν

διάσχιση ακµών και επεξεργασία των περιεχοµένων των κόµβων. Οι
εκφράσεις (µεταβατικής) διάσχισης είναι ένα βασικό στοιχείο της Versa, οι
οποίες επιτρέπουν το ταίριασµα προτύπων σε ένα µοντέλο µε σεβασµό στη
δοµή του κατευθυνόµενου γράφου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν διάσχιση και
προς τις δύο κατευθύνσεις (εµπρός και πίσω).
TRIPLE: η γλώσσα TRIPLE είναι µία γλώσσα επερώτησης, εξαγωγής
συµπερασµάτων και µετασχηµατισµού RDF δεδοµένων, που αναπτύχθηκε ως
αποτέλεσµα
Database

της
Group

συνεργασίας
και

το

ερευνητών

DFKI

GmbH

από

το

Stanford

Kaiserslautern,

University
Knowledge

Management Department [SD01]. Βασιζόµενη στη λογική Horn και την FLogic, επιχειρεί να υποστηρίξει µε δηλωτικό τρόπο εφαρµογές που απαιτούν
RDF συλλογιστική και µετασχηµατισµό. Εντούτοις, σε αντίθεση µε πολλές
άλλες γλώσσες επερώτησης, η TRIPLE επιτρέπει στη σηµασιολογία γλωσσών

15

http://www.xml.com/pub/a/2000/10/11/rdf/index.html
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που στηρίζονται στο RDF, όπως το RDFS και η Topic Maps16, να οριστεί µε
κανόνες αντί να υποστηρίξει την ίδια λειτουργικότητα µε ενσωµατωµένη στη
γλώσσα

επερώτηση

σηµασιολογία.

Το

οµώνυµο

σύστηµα

TRIPLE17

υποστηρίζει όλη τη λειτουργικότητα της γλώσσας επερώτησης.
DAML + OIL: η DAML+OIL [CHH+01] είναι µία γλώσσα η οποία
αναπτύχθηκε

πάνω

στο

RDF/RDFS

για

έκφραση

πιο

εξεζητηµένων

ταξινοµήσεων και ιδιοτήτων για τους πόρους από αυτές του RDFS. Παρέχει
αρχές µοντελοποίησης τις οποίες συναντάµε συνήθως σε frame-based
γλώσσες και η επίσηµη σηµασιολογία της εκφράζεται σε description logics.
Έχουν γίνει µελέτες σχετικές µε την σύγκριση των γλωσσών επερώτησης
οντολογιών [MKC+02, CPM+02]. Στον Πίνακα 3.1 φαίνεται µία σύγκριση των
παραπάνω γλωσσών επερώτησης µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους( µοντέλο
δεδοµένων,

γλώσσα

προέλευσης,

κλειστότητα,

ορθογωνικότητα

δεδοµένων

εισόδου/εξόδου και γενικότητα.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ

RQL
SquishQL/RDQL
RDFQL
RDFPath
VERSA
TRIPLE
Description
Logics QLs

Standard

Μοντέλο
δεδοµένων

Γλώσσα
προέλευσης

Κλειστότητα

Ορθογωνικότητα
δεδοµένων
εισόδου/εξόδου

Γενικότητα

RDF/S

Γράφοι

OQL τύπου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RDF/S

Τριάδες

SQL τύπου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

RDF/S

Τριάδες

SQL τύπου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

RDF/S

∆έντρα

Xpath τύπου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

RDF/S

Γράφοι

LISP τύπου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

RDF/S

Τριάδες

F-logic τύπου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

DAML/
OIL

Τριάδες

DL τύπου

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πίνακας 3.1: Γλώσσες Επερώτησης Οντολογιών

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η RQL είναι η µόνη γλώσσα που έχει τις
ιδιότητες της κλειστότητας και ορθογωνικότητας, ενώ η Versa πληροί µόνο την
κλειστότητα. Όλες οι γλώσσες, µε εξαίρεση την RQL, εκχωρούν προνόµια σε
ορισµένα είδη εισόδου ή εξόδου. Η RQL όµως, όπως και όλες οι γλώσσες, στερείται

16

http://www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/0129.pdf

17

http://triple.semanticweb.org/
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της ιδιότητας γενικότητα, καθότι δεν υποστηρίζει το σύνολο των χαρακτηριστικών του
RDF/S. Το τελευταίο αυτό κριτήριο αποτελεί τη βάση της σύγκρισης που γίνεται
στον Πίνακα 3.2, η οποία είναι πιο λεπτοµερής και ουσιαστικά συγκρίνει την
εκφραστική δύναµη των γλωσσών.
Η σύγκριση της εκφραστικής δύναµης των γλωσσών επερώτησης οντολογιών
γίνεται βάσει κριτηρίων που διακρίνονται σε 5 κύριες κατηγορίες: Μηχανισµοί
Μοντελοποίησης,

Επερώτηση

Οντολογίας,

Επερώτηση

∆εδοµένων,

Επερώτηση ∆εδοµένων/ Οντολογίας και Πρόσθετα Χαρακτηριστικά. Τα
κριτήρια της πρώτης κατηγορίας αναφέρονται στην ικανότητα της γλώσσας να
υποστηρίξει στοιχεία του RDF/S, ειδικότερα αν δύναται να επερωτήσει κλάσεις,
ιδιότητες και πόρους από διαφορετικούς χώρους ονοµατοδοσίας/πολλαπλά
σχήµατα, αν υποστηρίζει τύπους δεδοµένων, συλλογές τιµών, υποστασιοποίηση,
και αν εκµεταλλεύεται τους µηχανισµούς της πολλαπλής κληρονοµικότητας και
ταξινόµησης. Ο δεύτερος άξονας σύγκρισης αναφέρεται σε κριτήρια που
δηλώνουν αν η γλώσσα επερώτησης µπορεί να εκµεταλλευτεί την ύπαρξη
σχήµατος. Το βασικό κριτήριο της κατηγορίας Επερώτηση ∆εδοµένων είναι η
δυνατότητα της γλώσσας να υπολογίσει την έκταση των κλάσεων/ιδιοτήτων, µε
άλλα λόγια να βρει όλους τους πόρους που ορίζονται ως στιγµιότυπα µίας
συγκεκριµένης κλάσης/ιδιότητας. Η κατηγορία Επερώτηση Σχήµατος/∆εδοµένων
περιέχει κριτήρια αναφερόµενα στην ικανότητα της γλώσσας να συνδυάσει
επερώτηση σχήµατος και δεδοµένων σε µία επερώτηση. Η τελευταία κατηγορία
φιλοξενεί ένα αριθµό από κριτήρια που µπορούν να χαρακτηρίσουν την
αποτελεσµατικότητα της γλώσσας επερώτησης και την προστιθέµενη αξία της
χρήσης της από πραγµατικές, ευρείας κλίµακας εφαρµογές. Στον Πίνακα 3.2
περιγράφονται οι γλώσσες µε βάσει αυτές τις κατηγορίες κριτηρίων.
Όπως φαίνεται

από την παραπάνω σύγκριση

των γλωσσών

επερώτησης

οντολογιών η RQL υπερτερεί σε εκφραστική δύναµη και σε ικανότητα
επερώτησης σε επίπεδο σχήµατος, έναντι των άλλων γλωσσών. Για τον λόγο αυτό,
στο σύστηµα µας χρησιµοποιήσαµε την RQL για την επερώτηση των σχηµάτων
µας.
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Μηχανισµοί
Μοντελοποίησης

Επερώτηση
Σχήµατος

Επερώτηση
∆εδοµένων

Πρόσθετα
Χαρακτηριστικά

Πολλαπλή

SquishQL

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
αλφαριθµητικό ,
αλφαριθµητικά,
URI,ακέραιοι, πραγµατικόι, ακέραιοι
ηµεροµηνία, απαριθµητοί
τύποι, τύποι θησαυρών

RQL

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υπαρξιακοί/ Καθολικοί ποσοδείκτες

Φωλιασµένες επερωτήσεις

Συναρτήσεις συνάθροισης

43

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
(όροι θησαυρών)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(µόνο άµεσα)
ΟΧΙ
(µόνο σύζευξη)
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

RDFPath

VERSA

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
(µαθηµατικές/αλφαριθµ
η-τικές/ηµεροµηνίας)
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ (µόνο count)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
(µόνο άµεσα)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(µόνο άµεσα)
ΟΧΙ
(µόνο σύζευξη)
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
(µόνο άµεσα)
(µόνο άµεσα)
Λεξικογραφική διάταξη Ισότητα
στα ονόµατα κλάσεων
και ιδιοτήτων, ισότητα

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
αλφαριθµητικά,
ακέραιοι

TRIPLE
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ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
(συναρτήσεις
µετατροπής)
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
(µόνο άµεσα)
(αν)ισότητα,
(αν)ισότητα,
έλεγχος
έλεγχος
εγκλεισµού ενός υπαλληλίας
αλφαριθµητικού
σε άλλο
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ(?)
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
αλφαριθµητικά αλφαριθµητικά,
αλφαριθµητικά,
URI, αριθµοί,
ακέραιοι, πραγµατικοί,
λίστες, σύνολα,
ηµεροµηνία και τύποι
booleans
URI

RDFQL

Πίνακας 3.2: Εκφραστική δύναµη των Γλωσσών Επερώτησης Οντολογιών

Υποστήριξη αυθαίρετων συναρτήσεων
Ορισµένοι από το χρήστη συµπερασµατικοί
κανόνες
Μηχανισµός ορισµού όψεων

Συναρτήσεις οµαδοποίησης
Συναρτήσεις ταξινόµησης
Ενσωµατωµένες συναρτήσεις δεδοµένων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επερωτήσεις
εύρεσης
έκτασης
κλάσεων/ιδιοτήτων
Πλήρη Boolean φίλτρα
(άρνηση, διάζευξη, σύζευξη)
Λειτουργίες µε τελεστές συνόλων
Αριθµητικές λειτουργίες
∆οµές για κατασκευή συλλογών τιµών
Εκφράσεις γενικευµένων µονοπατιών

∆ιάσχιση προγόνων/απογόνων σε ιεραρχίες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
κλάσεων/ιδιοτήτων
(µόνο άµεσα)
Συνθήκες φιλτραρίσµατος σε ιεραρχίες (αν)ισότητα, like, έλεγχος like (~), ισότητα
κλάσεων/ιδιοτήτων
υπαλληλίας,
επερώτηση
χώρων ονοµατοδοσίας

Πολλαπλή κληρονοµικότητα/
ταξινόµηση
Συλλογές τιµών
Υποστασιοποίηση

Χώροι ονοµατοδοσίας/ πολλαπλά σχήµατα
Τύποι δεδοµένων

ΓΛΩΣΣΕΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επερώτησ
η
Σχήµατος/
∆εδοµένων
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3.3.4. Μία γεωγραφική οντολογία (DAML-Geofile)
Ένα παράδειγµα

γεωγραφικής οντολογίας µε χρήση της DAML αποτελεί η

Geofile οντολογία[DG02]. Η Geofile αποτέλεσε πρότυπο για την κατασκευή της
δικής µας γεωγραφικής οντολογίας και για αυτό θα την παρουσιάσουµε στο
σηµείο αυτό. Η Geofile είναι µία αναφορική βάση δεδοµένων που περιγράφει
τοποθεσίες. Οι τοποθεσίες αυτές συµπεριλαµβάνουν πόλεις, νησιά αεροδρόµια,
υδάτινες περιοχές κ.α Οι Πίνακας 3.3, Πίνακας 3.4

παρουσιάζουν τις κλάσεις

και ιδιότητες της Geofile οντολογίας, αντίστοιχα:

Class

SubclassOf

Location
GeographicLocation

Location

GeographicArea

State

GeographicArea

Country

GeographicArea

WaterArea

GeographicArea

Πίνακας 3.3: Κλάσεις της γεωγραφικής οντολογίας Geofile
Η Geofile περιλαµβάνει και πολλές υποκλάσεις των παραπάνω κλάσεων όπως
είναι για παράδειγµα οι κλάσεις αεροδρόµιο, λίµνη, σχολείο κ.α.

Property

Domain

Range

LocatedIn

Location

GeographicArea

containsLocation

GeographicArea

Location

Πίνακας 3.4: Ιδιότητες της γεωγραφικής οντολογίας Geofile
Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζουµε µία γραφική αναπαράσταση της Geofile
οντολογίας. Όπως µπορεί να παρατηρηθεί η οντολογία αυτή περιλαµβάνει και τις
δύο µορφές της πληροφορίας σχετικής µε την τοποθεσία, την φυσική θέση
(coordinates) και την συµβολική τοποθεσία (name). Αυτό είναι πολύ χρήσιµο
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Property
subClassOf
instanceOf

#latitude

Property instance

Σχήµα για το για την Οντολογία Geofile

latitude
longitude

Location

#longitude

string
name
installationTypeCode

GeographicLocation

#installationTypeCode

geolocationCode
#geocode

GeographicalArea

AirLandingArea

Island

City

Περιγραφή µίας Πόλης

0735400W
Longitude
Latitude

404900N

installationTypeCode

CTY

name

rdf:ID=”RRJJ”

NEW YORK

gelocationCode
RRJJ

Εικόνα 3.1: To σχήµα της οντολογίας Geofile
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<rdfs:Class rdf:ID="Location">
<rdfs:label>Location</rdfs:label>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="longitude">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-dt.xsd#longitude"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="latitude">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-dt.xsd#latitude"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="GeographicLocation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Location"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="geolocationCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#GeographicLocation"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-dt.xsd#geocode"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="name">
<rdfs:domain rdf:resource="#GeographicLocation"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="installationTypeCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#GeographicLocation"/>
<rdfs:rangerdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofiledt.xsd#installationTypeCode"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="GeographicalArea">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#GeographicLocation"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="City">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#GeographicalArea"/>
<daml:sameClassAs>
<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#installationTypeCode"/>
<daml:hasValue>CTY</daml:hasValue>
</daml:Restriction>
</daml:sameClassAs>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Island">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#GeographicalArea"/>
<daml:sameClassAs>
<daml:Restriction>
<daml:onProperty rdf:resource="#installationTypeCode"/>
<daml:hasValue>ISL</daml:hasValue>
</daml:Restriction>
</daml:sameClassAs>
</rdfs:Class>

Εικόνα 3.2: ∆ηλώσεις της οντολογίας Geofile
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<City rdf:ID="RRJJ">
<geolocationCode>RRJJ</geolocationCode>
<name>NEW YORK</name>
<installationTypeCode>CTY</installationTypeCode>
<lastChangedDate>1985-11-25</lastChangedDate>
<createdDate>1971-10-25</createdDate>
<planCode>3A</planCode>
<recordOwner>FFWTK0</recordOwner>
<locatedIn rdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/cc.daml#36"/>
<primeGeoloc rdf:resource="#RRHC"/>
<longitude>0735400W</longitude>
<latitude>404900N</latitude>
<statusrdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-ont#active"/>
<classification rdf:resource="http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-ont#unclassified"/>
</City>

Εικόνα 3.3: Περιγραφή µίας πόλης στην οντολογία Geofile
όταν απαιτείται η µετατροπή από την µία µορφή στην άλλη.Με τον τρόπο αυτό η
γεωγραφική αυτή οντολογία µπορεί να χρησιµοποιεί ανεξαρτήτως από τη µορφή
τοποθεσίας που παρέχει το σύστηµα εντοπισµού.
Η Εικόνα 3.2 περιέχει τις µερικές δηλώσεις της γεωγραφικής οντολογίας. Οι
δηλώσεις αυτές αποτελούν µόνο ένα δείγµα των δηλώσεων που περιέχει η
οντολογία18. Η Εικόνα 3.3 δείχνει ένα παράδειγµα περιγραφής της πόλης της
Νέας Υόρκης στην οντολογία Geofile19. Η περιγραφή αυτή είναι µόνο ένα δείγµα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Geofile οντολογία της DAML ο
χρήστης µπορεί να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο[DG02].
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η κλάση Τοποθεσία(Location) είναι ένα µέρος
που περιγράφεται µε γεωγραφικό πλάτος/µήκος/ύψος. Όταν το γεωγραφικό
ύψος είναι κενό θεωρούµε την επιφάνεια της γης. Όλα τα υπόλοιπα κοµµάτια
της οντολογίας Geofile εντάσσονται στην κλάση Γεωγραφική Περιοχή(Geographic
Location) οι οποία περιλαµβάνει πολλές υποκλάσεις.

18

http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile-ont.daml

19

http://www.daml.org/2001/02/geofile/geofile.daml
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3.4.

Προβλήµατα Περιγραφής της τοποθεσίας

Όπως περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
µοντελοποιήσουµε και να περιγράψουµε τα δεδοµένα που αφορούν την
τοποθεσία. Τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι ποικίλα όσο και οι γλώσσες
περιγραφής

και

συνεπώς

παρατηρείται

µία

ανοµοιοµορφία

στις

βάσεις

δεδοµένων που περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε την τοποθεσία. Η ποικιλία στη
µορφή της τοποθεσίας(π.χ γεωγραφικό µήκος, πλάτος, ταχυδροµικός κώδικας,
πόλη

κ.α)

στις

διάφορες

βάσεις

δεδοµένων

δηµιουργεί

δυσκολίες

στην

επικοινωνία των συστηµάτων µε τους παροχείς περιεχοµένου και υπηρεσιών(
content and service providers). Επίσης αναφέραµε στο Κεφάλαιο 2 ότι τα
διαθέσιµα συστήµατα εντοπισµού παρέχουν διαφορετική µορφή πληροφορίας
σχετική µε την τοποθεσία. Για την χρησιµοποίηση αυτής της πληροφορίας θα
πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός που να µετατρέπει την µία µορφή
πληροφορίας(granularity) σχετική µε την τοποθεσία σε µία άλλη. Στο επόµενο
κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε µία αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται στο [SD00]
η οποία παρέχει έναν µηχανισµό για την µετατροπή της µίας µορφής τοποθεσίας
σε µία άλλη. Η µετατροπή αυτή χρησιµοποιεί µεταδεδοµένα, τα οποία
περιλαµβάνουν ιεραρχίες που περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών
µορφών (granularities) της τοποθεσίας και την δήλωση διάφορων κανόνων για
την µετατροπή από την µία µορφή στην άλλη (geocoding).
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Όπως έχουµε αναφέρει ήδη στο Κεφάλαιο 1 η γνώση της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που σχετίζονται µε αυτή. Οι
χρήστες επιθυµούν να µπορούν να ανακτήσουν πληροφορία η οποία να
σχετίζεται µε την γεωγραφική τους θέση, παίρνοντας πληροφορίες σχετικές µε
άγνωστες γι αυτούς τοποθεσίες ή σχετικές µε τοπικά γεγονότα[FZ94] οι οποίες
επιλέγονται κάθε φορά µε βάση την σχετική τοποθεσία. Η εξέλιξη αυτή παρέχει
µεγάλη ευελιξία στον χρήστη ταυτόχρονα όµως επιβάλλει πρωτοποριακές
αλλαγές τόσο στους κατασκευαστές συστηµάτων όσο και στους παροχείς
περιεχοµένου και υπηρεσιών (content and service providers). Η ραγδαία αύξηση
της ποσότητας και της ποικιλίας των δεδοµένων έχουν κάνει πολύ δύσκολή για
τους χρήστες την ανεύρεση των πηγών που περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε την
τοποθεσία.
Τα συστήµατα µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη χρησιµοποιούνται για
να παρέχουν στον χρήστη πληροφορίες και υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται µε
την γεωγραφική τους θέση. Στα συστήµατα αυτά ένα σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί
η διαχείριση των δεδοµένων που εξαρτώνται από την τοποθεσία (LDD- Location
Dependent Data). Τα δεδοµένα αυτά παράγονται από τις υπηρεσίες εξαρτώµενες
από την τοποθεσία (LDS- Location Dependent Services) οι οποίες αποτελούν
εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Τα συστήµατα µε γνώση
της

γεωγραφικής

θέσης

του

χρήστη

διαχειρίζονται

αυτά

τα

δεδοµένα

δηµιουργώντας και χρησιµοποιώντας επερωτήσεις που εξαρτώνται από την
τοποθεσία (LDQ- Location Dependent Query) ή επερωτήσεις µε γνώση της
τοποθεσίας (LAQ-Location Aware Query)[SDK01a,SD00]. Κάθε αίτηση του
χρήστη για ανάκτηση δεδοµένων/ υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία
αποτελεί µία επερώτηση προς το σύστηµα η οποία είναι επίσης εξαρτώµενη από
την τοποθεσία. Στο Κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις διάφορες κατηγορίες
επερωτήσεων

και
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στο[SDK01b] για την διαχείριση, επεξεργασία δεδοµένων που εξαρτώνται από την
τοποθεσία καθώς και την διαχείριση των αντίστοιχων επερωτήσεων.

4.1.

∆εδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία

∆εδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία (LDD- Location Dependent
Data)ονοµάζονται τα δεδοµένα των οποίων η τιµή εξαρτάται από τοποθεσία µε
την οποία σχετίζονται[DK98,SDK01a,SD00]. Για την καλύτερη κατανόηση
παρουσιάζουµε µερικά παραδείγµατα:
LDD-Αναζήτηση Ξενοδοχείων: Θεωρήστε έναν επισκέπτη σε µία ξένη πόλη
ο οποίος θέλει να βρει πληροφορίες (τοποθεσία, δωµάτια, τιµές κ.α) για τα
κοντινότερα ξενοδοχεία. Ο χρήστης χρησιµοποιεί µία επερώτηση για να πάρει
τις πληροφορίες που θέλει. Η απάντηση στην επερώτηση εξαρτάται από την
γεωγραφική του θέση του χρήστη. Αν η τοποθεσία αντιστοιχεί σε πόλη τότε η
απάντηση στην επερώτηση θα είναι τα ξενοδοχεία της πόλης. Αν η τοποθεσία
έχει βαθµό λεπτοµέρειας, γεωγραφικό µήκος, πλάτος, τότε η απάντηση στην
επερώτηση θα είναι τα κοντινότερα ξενοδοχεία στο σηµείο µε αυτές τις
συντεταγµένες.
LDD-Ο Καιρός: Ο καιρός είναι µια πληροφορία η οποία από την φύση της
εξαρτώµενη από την τοποθεσία. Ο χρήστης που θέλει να πληροφορηθεί για
τον καιρό θα χρησιµοποίηση µια επερώτηση η οποία θα περιέχει ρητά ή θα
υποδηλώνει µία τοποθεσία. Ανάλογα µε την τοποθεσία αυτή τα δεδοµένα που
θα πάρει ο χρήστης ως απάντηση θα είναι διαφορετικά.
Οι υπηρεσίες που επιστρέφουν στον χρήστη τέτοιου είδους δεδοµένα που
εξαρτώνται από την τοποθεσία ονοµάζονται υπηρεσίες εξαρτώµενες από την
τοποθεσία (LDS- Location Dependent Services). Παραδείγµατα τέτοιων LDS
εφαρµογών είναι υπηρεσίες τοπικών καταλόγων, κρατήσεις ξενοδοχείων και
εστιατορίων, τοπικές αγγελίες και τουριστικοί οδηγοί.
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4.2.

Επερωτήσεις και Τοποθεσία

Οι επερωτήσεις που χρησιµοποιούνται από συστήµατα µε γνώση της γεωγραφικής
θέσης του χρήστη έχουν διαφορετική δοµή από της παραδοσιακές επερωτήσεις
των βάσεων δεδοµένων. Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται διάφορες
κατηγορίες επερωτήσεων και προτείνονται προσεγγίσεις για την εκτέλεση τους.
Είναι φανερό ότι σε µία τέτοια επερώτηση θα υπάρχουν γνωρίσµατα που
σχετίζονται µε την τοποθεσία και γνωρίσµατα που δεν σχετίζονται µε αυτή. Όταν
ο χρήστης αλλάζει γεωγραφική θέση, για να απαντηθεί οποιαδήποτε αίτηση που
βασίζεται στην τοποθεσία του, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα γνωρίσµατα
που σχετίζονται µε την τοποθεσία αυτή. Μερικές φορές η δήλωση µίας
επερώτησης µπορεί να µην περιέχει κάποιο γνώρισµα που σχετίζεται µε την
τοποθεσία άλλα να έχει τεθεί µε τέτοιο τρόπο που να υπονοεί ότι η τρέχουσα
τοποθεσία του χρήστη εµπλέκεται στα κριτήρια επιλογής. Το υπονοούµενο αυτό
γνώρισµα της τοποθεσίας

πρέπει να προστεθεί στην επερώτηση και να

χρησιµοποιηθούν τα αντίστοιχα δεδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία για
την απάντηση της[SDK01a]. Μία εξέταση για θέµατα υλοποίησης επερωτήσεων
που εξαρτώνται από την τοποθεσία µπορεί να βρεθεί στο [SD00].
Η εξάρτηση των επερωτήσεων µε την τοποθεσία υποδηλώνει ότι η πληροφορία
που ότι η πληροφορία προς αναζήτηση σχετίζεται µε µία τοποθεσία, αλλά η
τοποθεσία αυτή δεν είναι ακριβώς γνωστή όταν γίνεται η επερώτηση. Για
παράδειγµα “Ποια είναι τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των εστιατορίων σε
απόσταση 10 χιλιοµέτρων;” Ζητάει τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των εστιατορίων
σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από την τρέχουσα θέση του χρήστη. Για να δοθεί
απάντηση στην επερώτηση αυτή πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε την τοποθεσία του
χρήστη. Στην συνέχεια συνδέεται η επερώτηση µε την τοποθεσία. Όταν η βρεθεί
η τοποθεσία του χρήστη τότε η επερώτηση αποκτάει γνώση της τοποθεσίας
(Location Aware) µια και το ειδικό γνώρισµα της τοποθεσίας πήρε την τιµή της
τοποθεσίας του χρήστη. Με την λογική αυτή, µια επερώτηση που περιέχει
οποιοδήποτε

γνώρισµα

τοποθεσίας

στα

κατηγορήµατα

της

ορίζεται

ως

Επερώτηση µε γνώση της τοποθεσίας (LAQ-Location Aware Query). Στην
επόµενη παράγραφο θα παρουσιάσουµε µία τυποποίηση για την αναγνώριση της
τοποθεσίας µέσα στις επερωτήσεις η οποία προτείνεται στο[57]. Η τυποποίηση
αυτή παρέχει µία βάση για την διαχείριση των δεδοµένων που σχετίζονται µε την
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τοποθεσία αναγνωρίζοντας την διαφοροποίηση των κλασσικών επερωτήσεων από
τις επερωτήσεις σε δεδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία.

4.2.1. Τυποποίηση µε µία ∆ιάκριση της Τοποθεσίας
Θεωρήστε µία βάση δεδοµένων, D, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο βασικό
σχέσεων: R1, R2,… ,Rn, όπου

n

D = Ui =1 Ri , και έστω ότι κάθε σύνολο

γνωρισµάτων µίας σχέσης συµβολίζεται µε ΑRi. H ένωση των γνωρισµάτων των
σχέσεων µας δίνει το σύνολο γνωρισµάτων ολόκληρής της βάσης δεδοµένων και
n

συµβολίζεται

AD = Ui =1 ARi

. Σηµειώστε ότι δυο σχέσεις µπορεί να έχουν τα ίδια

γνωρίσµατα, αλλά το ΑD δίνει το διακριτό σύνολο των γνωρισµάτων που
χρησιµοποιούνται στην βάση D.
Σε κάθε γνώρισµα αij µίας σχέσης Ri, αντιστοιχεί ένα σύνολο domij, το οποίο
είναι το πεδίο ορισµού του j γνωρίσµατος της σχέσης Ri . Το πεδίο ορισµού
ορίζεται ως ένα αυθαίρετο, µη κενό σύνολο πεπερασµένο ή µετρήσιµα άπειρο. Το
σύνολο του πεδίου ορισµού κάθε γνωρίσµατος

προσδιορίζεται από τη

σηµασιολογία ή την σχετικότητα µε την σηµασία του γνωρίσµατος µέσα στην
βάση δεδοµένων. Για παράδειγµα, το πεδίο ορισµού του γνωρίσµατος CityName
για την πολιτεία του Texas αποτελείται από ονόµατα πόλεων όπως {Dallas,
Houston, San Antonio, …}. Αυτή η σχετικότητα για το πεδίο ορισµού
καθορίζεται συνήθώς από τον άνθρωπο.
Τα γνωρίσµατα για σχέσεις µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά
που έχουν πεδία ορισµού Σχετικά µε την Τοποθεσία (LR-Location Related) και σε
αυτά που έχουν πεδία ορισµού Μη Σχετικά µε την Τοποθεσία (NLR-Non-Location
Related). Για παράδειγµα, το CityName είναι ένα όνοµα γνωρίσµατος σχετικό µε
την τοποθεσία και το πεδίο ορισµού του επίσης. Αντίθετα το LastName

είναι

όνοµα γνωρίσµατος µη σχετικό µε την τοποθεσία και το πεδίο ορισµού του δεν
έχει σχέση µε καµία τοποθεσία.
∆εδοµένης µίας βάσης δεδοµένων D και του συνόλου των γνωρισµάτων της ΑD, αν
η σχετικότητα µε την τοποθεσία είναι ευδιάκριτη, τότε το σύνολο γνωρισµάτων
της βάσης αποτελείται από γνωρίσµατα που έχουν πεδία ορισµού Σχετικά µε την
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Τοποθεσία και γνωρίσµατα µε πεδία ορισµού Μη Σχετικά µε την Τοποθεσία.
Εποµένως ισχύει:

AD = AD ( NLR ) U AD ( LR ) όπου
n

AD ( LR ) = Ui =1 ARi ( LR )

και

n

AD ( NLR ) = Ui =1 ARi ( NLR )
Ορισµός4.1. Έστω η σχέση Ri περιέχει τα γνωρίσµατα αij, 1 ≤ j ≤ k και
συµβολίζεται µε Ri = {αi1, αi2,…, αik}. Αν ένα γνώρισµα αij της σχέσης Ri
διακρίνεται ότι “σχετίζεται µε την τοποθεσία”, τότε καλούµε το αij Γνώρισµα
σχετικό µε την τοποθεσία ( LR-Attribute) και την Ri Σχέση σχετική µε την
τοποθεσία (LR-Relation). ∆ιαφορετικά το γνώρισµα είναι “δεν σχετίζεται µε την
τοποθεσία” και λέγεται Γνώρισµα µη-σχετικό µε την τοποθεσία (ΝLRAttribute). Όταν όλα τα γνωρίσµατα της Ri είναι µη-σχετικά µε την τοποθεσία ,
τότε η σχέση Ri λέγεται ΝLR-Relation. Στην περίπτωση αυτή ΑRi(LR) = { }.
Ορισµός4.2. Τελεστής σχετικός µε την τοποθεσία (LR-Operator) ονοµάζεται
ο τελεστής που έχει ως τελεστέους γνώρισµατα σχετικά µε την τοποθεσία. Όµοια
αν οι τελεστέοι είναι γνώρισµατα µη σχετικά µε την τοποθεσία τότε ο τελεστής
ονοµάζεται Τελεστής µη σχετικός µε την τοποθεσία (ΝLR-Operator).
Ως Απλή ∆ήλωση (Simple Predicate) ορίζεται µία δήλωση µε έναν τελεστή και
έναν ή δύο τελεστέους η οποία έχει την µορφή SP = op1 pi ή SP = pj op2 pk
,όπου op1 είναι ένας µοναδιαίος τελεστής συµβατός µε το pi και ο op2 είναι ένας
δυαδικός τελεστής συµβατός και µε το pj και µε το pk . Τα pj , pk είναι επίσης
συµβατά µεταξύ τους. Ο ένας από τους pj pk µπορεί να είναι µία σταθερά µε το
ίδιο πεδίο ορισµού που έχει και ο άλλος. Εδώ, οι τελεστέοι είναι είτε γνωρίσµατα
είτε σταθερές.
Οι τελεστέοι σε µία Απλή ∆ήλωση πρέπει να είναι συµβατοί µια και ανήκουν στο
ίδιο πεδίο ορισµού. Για παράδειγµα, κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει έναν
τελεστή σύγκρισής και να συγκρίνει το γνώρισµα CityName µε την σταθερά
“Dallas” αλλά όχι µε την σταθερά 2001 µια και ανήκουν σε διαφορετικά πεδία
ορισµού.
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Μια που η µελέτη επικεντρώνεται σε θέµατα που αφορούν την επεξεργασία
επερωτήσεων σε δεδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία, χωρίς βλάβη της
γενικότητας µπορεί να αγνοηθεί ο τελεστής ≠, ο οποίος προσθέτει πολυπλοκότητα
στην εκτίµηση των δηλώσεων.
Όρισµός4.3. Μία Απλή ∆ήλωση σχετική µε την τοποθεσία (Simple LRPredicate) είναι µια Απλή ∆ήλωση όπου ο τελεστής είναι ένας τελεστής σχετικός
µε την τοποθεσία και οι τελεστέοι έχουν πεδία ορισµού σχετικά µε την τοποθεσία.
Μία Απλή ∆ήλωση µη-σχετική µε την τοποθεσία (Simple NLR-Predicate)
είναι µια Απλή ∆ήλωση όπου ο τελεστής είναι ένας τελεστής µη-σχετικός µε την
τοποθεσία και οι τελεστέοι έχουν πεδία ορισµού µη-σχετικά µε την τοποθεσία).
Όρισµός4.4. Μία Σύνθετη ∆ήλωση είναι µία διάζευξη (∨ δήλωση)

από

συζεύξεις (∧ δηλώσεις) απλών δηλώσεων και µπορεί να οριστεί ως εξής.

CP = (SP11 ∧ SP12 ∧ … ∧ SP1n) ∨…∨ (SPm1 ∧ SPm2 ∧ … ∧ SPmr)
Όπου κάθε SPij είναι µία Απλή ∆ήλωση.
Στις τυπικές σχεσιακές λειτουργίες, selection, projection, join, οι δηλώσεις που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αποτελεσµάτων είναι είτε Απλές ∆ηλώσεις
σχετικές µε την τοποθεσία είτε Απλές ∆ηλώσεις µη σχετικές µε την τοποθεσία ή µία
σύνθεση αυτών µε την µορφή της Σύνθετης ∆ήλωσης. Τώρα µπορούµε να
ορίσουµε µία επερώτηση και να εισάγουµε την έννοια της σχετικότητας µε την
τοποθεσία.
Όρισµός4.5. Μια Επερώτηση(Query) αποτελείται από σχέσεις, γνωρίσµατα,
δηλώσεις

και λειτουργίες που χρησιµοποιούνται για να παραχθεί κάποιο

αποτέλεσµα. Ως επερώτηση Q, ορίζεται ένα σύνολο που αποτελείται από τα QR ,
QA , QP και QΟ που αντιστοιχούν στις σχέσεις, γνωρίσµατα και δηλώσεις στην Q
και των λειτουργιών για

την παραγωγή

αποτελεσµάτων αντίστοιχα. Μία

επερώτηση µπορεί να γραφτεί:

Q = { QR , QA , QP , QΟ } και
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QS ={issue(Q)}
όπου QR : το σύνολο των σχέσεων

QA : το σύνολο των γνωρισµάτων
QP : το σύνολο των δηλώσεων
QΟ : το σύνολο λειτουργιών και
QS : το σύνολο αποτελεσµάτων µετά την εκτέλεση της επερώτησης Q σε
µία δεδοµένη κατάσταση της βάσης δεδοµένων.
Σηµειώστε ότι, το QA

καθορίζει τα γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται στην

επερώτηση και όχι όλα τα γνωρίσµατα της σχέσης. Οι λειτουργίες είναι
λειτουργίες χειρισµού των δεδοµένων όπως select, project, join κ.α. Μπορούµε
να διασπάσουµε µία επερώτηση σε Γνωρίσµατα σχετικά µε την τοποθεσία,
∆ηλώσεις και Σχέσεις. Συνεπώς µία επερώτηση µπορεί να οριστεί ως εξής:

Q = { QR(LR) , QR(NLR) , QA(LR) , QA(NLR) , QP(LR) , QP(NLR) , QΟ }
όπου QR(LR): το σύνολο των σχετικών µε την τοποθεσία σχέσεων

QR(ΝLR): το σύνολο των µη σχετικών µε την τοποθεσία σχέσεων
QA(LR) : το σύνολο των σχετικών µε την τοποθεσία γνωρισµάτων
QA(ΝLR) : το σύνολο των µη σχετικών µε την τοποθεσία γνωρισµάτων
QP(LR) : το σύνολο των σχετικών µε την τοποθεσία δηλώσεων
QP(ΝLR) : το σύνολο των µη σχετικών µε την τοποθεσία δηλώσεων και
QΟ : το σύνολο λειτουργιών
Όρισµός4.6. Αν

όλες οι δηλώσεις που χρησιµοποιούνται σε µία επερώτηση

είναι Απλές ∆ηλώσεις µη-σχετικές µε την τοποθεσία π.χ. QA(LR) = ∅ και QP(LR) = ∅
τότε η επερώτηση λέγεται Επερώτηση µη-σχετική µε την Τοποθεσία (NLRQuery- Non-Location Related Query). Ακόµα και αν η σχέση είναι σχετική µε
την τοποθεσία, αν τα γνωρίσµατα που επιλέγονται είναι µη-σχετικά µε την
τοποθεσία, η επερώτηση παραµένει µη-σχετική µε την Τοποθεσία.
Στην πράξη της επιλογή, όταν επιλέγονται όλα τα γνωρίσµατα (π.χ. µε το * στην
SQL), και η σχέση είναι σχετική µε την τοποθεσία τότε τα αποτελέσµατα θα έχουν
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γνωρίσµατα σχετικά µε την τοποθεσία. Ανεξάρτητα από το αν ή σχέση είναι σχετική
µε την τοποθεσία ή όχι, τα καθορισµένα και επιλεγµένα γνωρίσµατα στην
επερώτηση είναι αρκετά για να ονοµάσουµε µία επερώτηση µη-σχετική µε την
Τοποθεσία. Σηµειώστε ότι στα ∆εδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία µπορεί
να έχουµε και τα δύο είδη σχέσεων. Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται
µία Επερώτηση µη-σχετική µε την Τοποθεσία.
Παράδειγµα4.1. Θεωρείστε την επερώτηση “Βρες τους πρωταγωνιστές του έργου
“Casablanca”. ”. H έκφραση της σε σχεσιακή άλγεβρα είναι:

ΠActorName σ(MovieName=”Casablanca”)(MOVIES)
Στην επερώτηση αυτή δεν εµπεριέχεται κανένα γνώρισµα τοποθεσίας. Εποµένως
έχουµε:

QR = { MOVIES }
⇒ QR(NLR)={ MOVIES }

QA = {MovieName, ActorName}
⇒ QA(NLR) = {MovieName, ActorName}

QP = {MovieName=”Casablanca”}
⇒ QP (NLR) = {MovieName=”Casablanca”}

QO = {select, project}
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σύνολα, δεν υπάρχει κανένα γνώρισµα ή
δήλωση σχετικό/ή µε την τοποθεσία και εποµένως η Επερώτηση είναι µη σχετική
µε την τοποθεσία.
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4.2.2.

Κατηγορίες επερωτήσεων

Ο διαχωρισµός των επερωτήσεων σε κατηγορίες διευκολύνει την επεξεργασία και
την

εκτέλεση

τους.

Έχουν

γίνει

πολλές

µελέτες

πάνω

στο

θέµα

αυτό[ZL01,L96,SDK01a]. Οι µελέτες αυτές παρέχουν κατηγοριοποίηση των
επερωτήσεων µε διάφορα κριτήρια. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουµε την
κατηγοριοποίηση που προτείνεται στο [SDK01a] ως συνέχεια της θεωρίας που
αναπτύξαµε στις προηγούµενες παραγράφους µια και αποτέλεσε βάση για την
επεξεργασία των επερωτήσεων στο σύστηµα που αναπτύξαµε στην παρούσα
εργασία. Θα παρουσιάσουµε τρία είδη επερωτήσεων : Επερωτήσεις µε γνώση
της τοποθεσίας (LAQ-Location Aware Query), Επερωτήσεις Τοποθεσίας
(LQs -Location Queries), και Επερωτήσεις εξαρτώµενες από την τοποθεσία
(LDQ -Location Dependent Query) δίνοντας τους ορισµούς και παραδείγµατα.

4.2.2.1. Επερωτήσεις µε γνώση της τοποθεσίας (LAQs)
Όρισµός4.7. Αν µία επερώτηση, Q, περιέχει τουλάχιστόν µία Απλή δήλωση
σχετική µε την τοποθεσία στο σύνολο των δηλώσεων της, QΡ, ή τουλάχιστον ένα
γνώρισµα σχετικό µε την τοποθεσία στο σύνολο των γνωρισµάτων της, QΑ, τότε
ονοµάζεται Επερώτηση µε γνώση της τοποθεσίας (LAQ-Location Aware
Query). Μία Επερώτηση µε γνώση της τοποθεσίας επιστρέφει το ίδιο σύνολο
αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από την θέση στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.
Παράδειγµα4.2. Θεωρείστε την επερώτηση “Βρες τους κινηµατογράφους στο
Ηράκλειο.”. Αυτή µπορεί να εκφραστεί ως εξής:

ΠTheaterName, Address σ(Address=”Ηράκλειο”)(THEATERS)
QR = { THEATERS }
⇒ QR(LR)={ THEATERS }

QA = {TheaterName, Address}
⇒ QA(LR) = { Address }, QA(NLR) = {TheaterName}
Έστω ότι το γνώρισµα Address περιέχει µόνο τα ονόµατα των επαρχιών.
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QP = { Address=”Ηράκλειο”}
⇒ QP (LR) = { Address=”Ηράκλειο”}

QO = {select, project}΄
Άλλα παραδείγµατα Επερωτήσεων µε γνώση της τοποθεσίας είναι:
«Πώς είναι ο καιρός στο Πάτρα»
«Βρες τα ATMs που βρίσκονται σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από το
ξενοδοχείο Χ.»
«Βρες τις υπηρεσίες στην τοποθεσία Χ.»
Οι Επερωτήσεις µε γνώση της τοποθεσίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα
σύστηµα για την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη που να σχετίζονται µε την
τρέχουσα τοποθεσία του.

4.2.2.2. Επερωτήσεις Τοποθεσίας (LQs).
Όταν µία επερώτηση χρησιµοποιείται για να βρεθεί µία τιµή για κάποια
τοποθεσία, τότε είναι φανερό ότι περιέχει γνώρισµα σχετικό µε την τοποθεσία στο
σύνολο των γνωρισµάτων της. Αυτές οι επερωτήσεις αποτελούν έναν ειδικό τύπο
Επερωτήσεων µε γνώση της τοποθεσίας ονοµάζονται Επερωτήσεις Τοποθεσίας
(LQs -Location Queries).
Όρισµός4.8. Όταν το γνώρισµα προβολής είναι η τοποθεσία της επιλεγµένης
πλειάδας, ή το σύνολο αποτελεσµάτων περιέχει µόνο το γνώρισµα της
τοποθεσίας, τότε οι επερωτήσεις ονοµάζονται Επερωτήσεις

Τοποθεσίας

(Location Query-LQ).
Παράδειγµα4.3. Η επερώτηση “Που είναι το άτοµο Α;” είναι µία Επερώτηση µε
γνώση της τοποθεσίας και χρησιµοποιεί µια Επερώτηση τοποθεσίας για να βρει
την τοποθεσία του ατόµου Α. Αυτή η επερώτηση είναι
τοποθεσία του χρήστη.

ανεξάρτητη από την

Εποµένως η ερώτηση “Που” σηµαίνει ότι πρέπει να

συµπεριλάβουµε το γνώρισµα της τοποθεσίας για την σχέση “USERS” και να
βρούµε τα αντίστοιχα δεδοµένα που υπάρχουν αποθηκευµένα.
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ΠActiveLocation σ(PersonId= ”A”)(USERS)
QR = { USERS }⇒ QR(LR)={ USERS }
QA = {ActiveLocation, PersonId }
⇒ QA(LR) = { ActiveLocation }, QA(NLR) = { PersonId }

QP = {PersonId =”A”}
⇒ QP (NLR) = { PersonId =”A”}

QO = {select, project}
Θεωρούµε ότι το ActiveLocation είναι ένα γνώρισµα τοποθεσίας της σχέσης
“USERS”. Αν το γνώρισµα της τοποθεσίας της σχέσης “USERS” ήταν πόλη τότε το
ActiveLocation ,θα πρέπει να είναι ένα όνοµα πόλης για την σχέση αυτή.

4.2.2.3. Επερωτήσεις εξαρτώµενες από την τοποθεσία (LDQs)
Στην επεξεργασία των Επερωτήσεων εξαρτώµενες από τη τοποθεσία (LDQsLocationDependent Queries), βλέπουµε έναν συγκεκριµένο τύπο δήλωσης
στον οποίο το γνώρισµα της τοποθεσίας είναι σταθερό. Το σταθερό αυτό γνώρισµα
όµως , συγκρίνεται µε µία σταθερά η οποία αλλάζει ανάλογα µε την τοποθεσία
του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως , η δήλωση είναι κρυµµένη
στην έκφραση της επερώτησης. Για παράδειγµα, η επερώτηση “Βρες τα
ξενοδοχεία σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων” έχει το συνεπαγόµενο νόηµα “Βρες τα
ξενοδοχεία σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία µου”. Αυτή
η τρέχουσα τοποθεσία πρέπει να βρεθεί, µε κάποιο από τα συστήµατα ή
υπηρεσίες εντοπισµού που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 2 και να συνδεθεί µε την
επερώτηση. Η διαδικασία σύνδεσης της τρέχουσας τοποθεσίας µε την επερώτηση
αναφέρεται ως Σύνδεση Τοποθεσίας(Location Binding) [DK98,SDK01a].
Όρισµός4.9. Η Σύνδεση Τοποθεσίας(Location Binding) µπορεί να οριστεί ως
η εκχώρηση µίας τιµής της τοποθεσίας σε µία µεταβλητή µιας ∆ήλωσης σχετική
µε την τοποθεσία .
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Παρακάτω φαίνεται ο ορισµός της ∆ήλωση Ενεργής Τοποθεσίας (Active
Location Predicate) για την αναπαράσταση της Απλής ∆ήλωσης που περιέχεται
µέσα σε µία Επερώτηση εξαρτώµενη από την τοποθεσία.
Όρισµός4.10.

Μία

∆ήλωση

Ενεργής

Τοποθεσίας

(Active

Location

Predicate) είναι µια Απλή ∆ήλωση µε ένα συγκεκριµένο όνοµα γνωρίσµατος το
οποίο είναι της µορφής Active Location =”Here”, όπου το

Active Location

είναι το σταθερό όνοµα γνωρίσµατος και το Here είναι µια µεταβλητή στην οποία
εκχωρείται µία τιµή τοποθεσίας αφού έχει προηγηθεί η

Σύνδεση Τοποθεσίας.

Μία ∆ήλωση Ενεργής Τοποθεσίας (Active Location Predicate) είναι µια
Απλή ∆ήλωση που περιέχει ένα γνώρισµα που σχετίζεται µε την τοποθεσία και
µία τιµή τοποθεσίας.
Όρισµός4.11. Αν το σύνολο των αποτελεσµάτων µίας επερώτησης, Qs, αλλάζει
ανάλογα µε την τοποθεσία του χρήστη της επερώτησης, τότε η επερώτηση λέγεται
Επερώτηση εξαρτώµενη από την τοποθεσία (LDQ -Location Dependent
Query). Σε µία Επερώτηση εξαρτώµενη από την τοποθεσία, η

∆ήλωση

Ενεργής Τοποθεσίας είναι κρυµµένη στην έκφραση της επερώτησης και η
τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη υπονοείται από το “Here”. Όταν η ∆ήλωση
Ενεργής Τοποθεσίας “συνδεθεί” µε µία τοποθεσία τότε η Επερώτηση εξαρτώµενη
από την τοποθεσία µετατρέπεται σε Επερώτηση µε γνώση της τοποθεσίας.
Παράδειγµα4.4 Θεωρείστε την επερώτηση “Βρες τα κοντινότερα θέατρα ” η
οποία τίθεται όταν χρήστης που βρίσκεται στο Ηράκλειο ζητήσει να µάθει τα
κοντινότερα θέατρα. Στην έκφραση της επερώτηση αυτή δεν υπάρχει ∆ήλωση
Ενεργής Τοποθεσίας. Όταν εκτελείται ο τελεστής “κοντινότερα” (closest) θα
παραχθεί επιπλέον ένας τελεστέος χρησιµοποιώντας την ∆ήλωση Ενεργής
Τοποθεσίας και συνεπώς προστίθεται στο σύνολο των δηλώσεων και εποµένως
προκύπτει:

ΠΤheaterName,Address σ(closest(Address,Here))(THEATERS)
Η

επερώτηση

αυτή

έχει

την

επιπλέον

υπονοούµενη

δήλωση

“Active

Location=Here”. Μετά την σύνδεση της τοποθεσίας, το “Here” θα αντικατασταθεί
µε το “Ηράκλειο”. Εποµένως θα έχουµε:
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QR = { THEATERS }⇒ QR(LR)={ THEATERS }
QA = {ΤheaterName,Address }
⇒ QA(LR) = { Address, Active Location, Here },

QA(NLR) = { ΤheaterName }
QP = { closest(Address,Here), Address=Active Location,
Active Location=Here, Here= “Ηράκλειο”}
⇒ QP (LR) = QP

QO = {select, project, closest}
Σηµειώστε ότι απαιτείται ένα είδος προ-επεξεργασίας σε αυτό το είδος
επερωτήσεων ώστε να προστεθεί η ∆ήλωση Ενεργής Τοποθεσίας και γίνει Σύνδεση
Τοποθεσίας.
Άλλα παραδείγµατα Επερωτήσεων εξαρτώµενες από τη τοποθεσία είναι:
Που βρίσκεται το άτοµο Α σε σχέση µε το εδώ;
Ή Πόσο µακριά είναι το άτοµο Α;
Που είναι ο κοντινότερος γιατρός;
Βρες τα κοντινότερα εστιατόρια και ξενοδοχεία.
Οι Επερωτήσεις εξαρτώµενες από τη τοποθεσία χρησιµοποιούνται από ένα
σύστηµα για την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη που να σχετίζονται µε την
τρέχουσα τοποθεσία του. Όταν ο χρήστης εκφράζει το ενδιαφέρον για µία
Υπηρεσία που εξαρτάται από την τοποθεσία του αυτό εκφράζεται στο σύστηµα ως
µια

Επερώτηση εξαρτώµενη από τη τοποθεσία. Στην συνέχεια πρέπει να γίνει ο

εντοπισµός του χρήστη µε κάποιο σύστηµα/υπηρεσία εντοπισµού ώστε να
πάρουµε την τρέχουσα τοποθεσία του. Όταν η πλέον γνώστη τοποθεσία του
χρήστη “συνδεθεί” µε την κατάλληλη µεταβλητή της επερώτησης τότε η
επερώτηση µετατρέπεται σε Επερώτηση µε γνώση της τοποθεσίας η οποία οδηγεί
στην ανάκτηση της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης. Στην
επόµενη

ενότητα

περιγράφεται

µία

Αρχιτεκτονική

για

την

επεξεργασία

Επερωτήσεων εξαρτώµενες από τη τοποθεσία [SDK01b] η οποία αποτέλεσε πηγή
έµπνευσης για την αρχιτεκτονική του συστήµατος που αναπτύξαµε.
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4.3.

Μια Αρχιτεκτονική για την επεξεργασία ∆εδοµένων που
εξαρτώνται από την τοποθεσία

Σην προηγούµενη ενότητα ορίσαµε τον όρο ∆εδοµένα που εξαρτώνται από την
τοποθεσία. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται µία προσέγγιση που προτείνετε στο
[SD00] για την υποστήριξη εφαρµογών που παρέχουν Υπηρεσίες που
εξαρτώνται από την τοποθεσία (LDS-Location Dependent Services).
Παραδείγµατα

τέτοιων

εφαρµογών

είναι

υπηρεσίες

τοπικών

καταλόγων,

κρατήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων, τοπικές αγγελίες και τουριστικοί οδηγοί.
Προτείνεται η αρχιτεκτονική ενός ∆ιαχειριστή Υπηρεσιών που εξαρτώνται
από την τοποθεσία (LDSM-Location Dependent Services Manager) µεταξύ
του χρήστη που ζητά υπηρεσίες µε βάση την γεωγραφική του θέση και εκείνων
που παρέχουν το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες(content and service providers)
µε σκοπό την για την παροχή εφαρµογών µε γνώση της τοποθεσίας (LAAsLocation Aware Applications), δίνοντας την δυνατότητα ανάκτησης δεδοµένων
που σχετίζονται µε την γεωγραφική θέση. ∆ίνεται έµφαση στην επίλυση θεµάτων
που αφορούν την επεξεργασία επερωτήσεων εξαρτώµενες από την τοποθεσία.
Για την υποστήριξη εφαρµογών που παρέχουν Υπηρεσίες που εξαρτώνται από την
τοποθεσία, αυτοί που παρέχουν το περιεχόµενο δεν είναι κατάλληλοι για να
παρέχουν όλη την λειτουργικότητα που απαιτείται. Οι παροχείς περιεχοµένου
εξάγουν µόνο την πληροφορία που απαιτείται ως απάντηση στην επερώτηση του
χρήστη. Στην προηγούµενη ενότητα παρουσιάσαµε τους διάφορους τύπους
επερωτήσεων. Οι παροχείς περιεχοµένου (ή υπηρεσιών) πρέπει να υποστηρίζουν
όλες τις κατηγορίες επερωτήσεων ακόµα και αν οι σχετικές βάσεις δεδοµένων δεν
περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για την τοποθεσία. Για να υποστηρίζονται
οι επερωτήσεις αυτές, η επερώτηση του χρήστη που είναι εξαρτώµενη από την
τοποθεσία πρέπει να συνδεθεί µε κάποια συγκεκριµένη τοποθεσία (την τοποθεσία
του χρήστη). Η διαδικασία αυτή όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη ενότητα
ονοµάζεται

Σύνδεση

της

Τοποθεσίας(Location

Binding).

Στην

συνέχεια

η

επερώτηση πρέπει να επεξεργαστεί από τούς παροχείς περιεχοµένου για να
βρεθούν τα κατάλληλα ∆εδοµένα που εξαρτώνται από την τοποθεσία ως απάντηση
στην επερώτηση. Πρόβληµα δηµιουργείται

όταν οι βάσεις δεδοµένων που

χρησιµοποιούνται για την παροχή του περιεχοµένου δεν έχουν πληροφορία
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σχετικά µε την τοποθεσία

ή χρησιµοποιούν διαφορετικό βαθµό λεπτοµέρειας

της πληροφορίας από αυτή που απαιτείται για την σύνδεση της τοποθεσίας µε
την επερώτηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η τοποθεσία που περιέχεται σε
µια επερώτηση να επεξεργαστεί και να µεταφραστεί στον κατάλληλο βαθµό
λεπτοµέρειας της πληροφορίας για την

τοποθεσία ώστε να µπορεί να γίνει η

συσχέτιση.
Μπορούν να προταθούν

τρεις αρχιτεκτονικές οι οποίες να υποστηρίζουν

εφαρµογές που παρέχουν Υπηρεσίες που εξαρτώνται από την τοποθεσία:
Στην πρώτη αρχιτεκτονική η οποία επικεντρώνεται στην Πλευρά του
Περιεχοµένου, όλες οι λειτουργίες παρέχονται από αυτούς τους παροχείς
περιεχοµένου

συντηρώντας

µία Μονάδα Υπηρεσίας εντοπισµού (LCS-

Location Service). Αυτοί που παρέχουν το περιεχόµενο είναι υπεύθυνοι για
την σύνδεση της επερώτησης του κινούµενου χρήστη µε µία τοποθεσία και
στην

συνέχεια

για

την

επεξεργασία

της

επερώτησης.

Αν

ο

βαθµός

λεπτοµέρειας της πληροφορίας σχετικά µε την τοποθεσία(granularity) που
παρέχει

η

Υπηρεσία

εντοπισµού

δεν

είναι

συµβατός

µε

αυτόν

των

αποθηκευµένων δεδοµένων, τότε είναι υπεύθυνοι αυτοί για τη προσαρµογή
της βάσης δεδοµένων. Ένα παράδειγµα τέτοιας αρχιτεκτονικής είναι η MPSMobile Positioning System της Ericsson.
Η δεύτερη αρχιτεκτονική η οποία επικεντρώνεται στην Πλευρά της Φορητής
συσκευής. Στην περίπτωση αυτή για την υποστήριξη των εφαρµογών είναι
υπεύθυνοι οι κατασκευαστές της φορητής συσκευής. Αυτή παρέχει στον
κινούµενο χρήστη όλη την λειτουργικότητα µε έναν καλά ορισµένο και
περιορισµένο τρόπο. Ο χρήστης δεν γνωρίζει τίποτα για αυτούς που παρέχουν
το περιεχόµενο, η µόνη του επαφή είναι µε ένα µενού που του παρέχει η
φορητή συσκευή.
Η τρίτη προσέγγιση υποθέτει ότι µεταξύ της φορητής συσκευής και του
περιεχοµένου υπάρχει ένας ειδικός πράκτορας λογισµικού[software agent]. Ο
agent αυτός εκτελεί όλες τις λειτουργίες που αφορούν Υπηρεσίες που
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Εικόνα 4.1: Το Πλαίσιο Εργασίας Υπηρεσιών Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία
εξαρτώνται από την τοποθεσία µε την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού,
ανεξάρτητα και από τη συσκευή και από τούς παροχείς περιεχοµένου.
Μία αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτή ώστε να υποστηρίζει
πολλά συστήµατα εντοπισµού

, διαφορετικούς παροχείς περιεχοµένου και

πολύπλοκες Επερωτήσεις εξαρτώµενες από την τοποθεσία. ∆εν είναι απαραίτητο
να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποίος παροχέα περιεχοµένου θα λάβει και θα
επεξεργαστεί την επερώτηση. Στην πράξη η ίδια η επιλογή του παροχέα
περιεχοµένου µπορεί να βασίζεται στην τοποθεσία και συνεπώς µία επερώτηση
µπορεί να σταλεί σε περισσότερους από έναν παροχείς. Οι χρήστες πρέπει να
έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε παροχέα υπηρεσιών και
όχι µόνο αυτόν που είναι προεπιλεγµένος από το ασύρµατο δίκτυο. Επίσης
µερικές επερωτήσεις πιθανότατα να εκτελούνται επαναληπτικά ή ακόµα να
προωθούνται σε διαφορετικούς παροχείς περιεχοµένου. Αυτά τα αποτελέσµατα
υπο-επερωτήσεων µπορούν να συγχωνεύονται και να επιστρέφονται στον χρήστη.
Η αρχιτεκτονική θα µπορούσε επίσης να υποστηρίζει νοηµοσύνη για την
αποθήκευση των αποτελεσµάτων επερωτήσεων που χρησιµοποιούνται συχνά.
Πιστεύουµε ότι η επιλογή της ενδιάµεσης τοποθέτησης

των εφαρµογών είναι

καλή, ώστε να είναι δυνατή ή υποστήριξή µελλοντικών επερωτήσεων που
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σχετίζονται µε την τοποθεσία σε ένα κινητό υπολογιστικό περιβάλλον. Η
τοποθέτηση της λειτουργικότητας σε ένα επίπεδο ανάµεσα στους παροχείς
περιεχοµένου και στην φορητή συσκευή κάνει το σύστηµα ανεξάρτητο και από
τους

δυο.

Στο[SDK01b]

προτείνεται

ένας

∆ιαχειριστής

Υπηρεσιών

Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία (Location Dependent Service Manager –
LDSM) πού µεσολαβεί µεταξύ του χρήστη και των εφαρµογών, για να παρέχει
αυτήν την ευελιξία και την λειτουργικότητα. Στόχος είναι της αρχιτεκτονικής
αυτής είναι να υποστηρίζει δυναµικά πολλούς παροχείς υπηρεσιών(service
providers), πολλά συστήµατα εντοπισµού και πολλά ασύρµατα δίκτυα.

Στη

Εικόνα 4.1 φαίνεται µία λεπτοµερής περιγραφή του Πλαίσιο Εργασίας
Υπηρεσιών Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία. Περιλαµβάνει την Κινητή Μονάδα
(Mobile Unit), το Ασύρµατο ∆ίκτυο (Wireless Network), τον ∆ιαχειριστή
Υπηρεσιών εξαρτώµενων από την τοποθεσία (LDSM), τις Υπηρεσίες Σταθερού
∆ικτύου (Fixed Network Partner Service). Μια φορητή συσκευή µπορεί να
έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και η σύνδεση µε το σταθερό δίκτυο να γίνεται
µέσω ενός ασύρµατου δικτύου. Οι εφαρµογές των υπηρεσιών που εξαρτώνται από
την

τοποθεσία

υλοποιούνται

από

τους

παροχείς

υπηρεσιών

ή

είναι

προσαρµοσµένες από το λογισµικό για υπάρχουσες εφαρµογές. Αναφερόµαστε
σε οποιαδήποτε υπηρεσία για τον τελικό χρήστη που υποστηρίζει επερωτήσεις
εξαρτώµενες από την τοποθεσία ως Fixed Network Partner Service.Η
τοποθεσία της Κινητής Μονάδας αναγνωρίζεται µε την βοήθεια µιας υπηρεσίας
εντοπισµού-LCS( Location Service).
Στο Πλαίσιο Εργασίας Υπηρεσιών

Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία (LDS),

θεωρείται ότι οι Κινητές Μονάδες αποτελείται από δύο τύπου λογισµικού: µία
LDS ∆ιεπαφή για την παροχή LDS εφαρµογών και Πράκτορες Υπηρεσιών του
Χρήστη(User Service Agents –USAs). Ο κινούµενος χρήστης ετοιµάζει την
επερώτηση και την στέλνει στο ασύρµατο δίκτυο, εκφράζοντας τις προτιµήσεις
του και στην συνέχεια βλέπει τα αποτελέσµατα µε χρήση των δύο αυτών
διεπαφών.
Η LDS διεπαφή είναι µία γενική διεπαφή για LDS εφαρµογές η οποία
αναλαµβάνει την επικοινωνία µέσω επερωτήσεων µεταξύ του χρήστη και του
∆ιαχειριστή

Υπηρεσιών

που

είναι

εξαρτώµενες

από

την

τοποθεσία.

Οι

επερωτήσεις δηµιουργούνται είτε από τον χρήστη είτε είναι οι βασικές
επερωτήσεις που παρέχει η διεπαφή.
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Οι Πράκτορες Υπηρεσιών του Χρήστη (USAs) είναι οι διεπαφές του κινούµενου
χρήστη για τις αντίστοιχες εφαρµογές των Υπηρεσιών του σταθερού δικτύου
(Fixed Network LDS). Μπορούν να είναι εγκατεστηµένοι εξ αρχής ή να
αποκτηθούν όταν γίνεται εισαγωγή σε µία υπηρεσία ή οµάδα υπηρεσιών. Ένα
κινητός φυλλοµετρητής µπορεί να θεωρηθεί ως Πράκτορας ο οποίος παρέχει µία
διεπαφή για την πρόσβαση σε εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο.
Κάθε εφαρµογή ή οµάδα εφαρµογών

πρέπει να καταγράψει τις σχετικές

ιδιότητες και παραµέτρούς στον LDSM για την έναρξη της υπηρεσίας. Με τον
τρόπο αυτό, ο παροχέας της υπηρεσίας ενηµερώνει των LDSM για τις ανάγκες τις
εφαρµογής, όπως για παράδειγµα τον βαθµό λεπτοµέρειας της τοποθεσίας και
τον τύπο που απαιτείται για τις επερωτήσεις, αν η τοποθεσία έχει οριστεί στην
βάση δεδοµένων ή έχει χρησιµοποιηθεί διαµοιρασµός των δεδοµένων στην
υλοποίηση. Αυτά πρέπει να οριστούν για να µπορεί µία επερώτηση που έχει
σταλεί από το χρήστη να µετατραπεί στην κατάλληλη µορφή ώστε να µπορεί να
πάρει απόκριση από την υπηρεσία.

4.3.1. ∆ιαχειριστής Υπηρεσιών Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία
Υπάρχουν δύο βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την τοποθεσία οι οποίες
παρέχονται από τον ∆ιαχειριστή Υπηρεσιών Εξαρτώµενες από την τοποθεσία. Η
πρώτη η υπηρεσία αφορά τον εντοπισµό του χρήστη Χρησιµοποιώντας την
Mονάδα Eντοπισµού(LCS). Στην συνέχεια o ∆ιαχειριστής συνδέει την επερώτηση
µε την τοποθεσία που του επιστρέφει η Mονάδα Eντοπισµού. Η µονάδα αυτή
µπορεί να είναι οποιαδήποτε υπηρεσία ή ένα σύστηµα εντοπισµού[Κεφάλαιο2].Ο
∆ιαχειριστής

ανακαλύπτει

τον

βαθµό

λεπτοµέρειας

(granularity)

της

πληροφορίας για την τοποθεσία που απαιτείται για να µπορεί η επερώτηση να
επεξεργαστεί από τους παροχείς περιεχοµένου. Η δεύτερη υπηρεσία απαιτεί από
τον ∆ιαχειριστή να καθορίσει τον αντίστοιχο ποιοι θα είναι ο/οι παροχεας/είς
περιεχοµένου/υπηρεσιών.

περιεχοµένου. Ίσως χρειαστεί να τροποποιηθεί

αντίστοιχα η επερώτηση. Για παράδειγµα µία αίτηση για το “κοντινότερο” να
µεταφραστεί σε “µέσα σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων”.
Όταν µία επερώτηση µε τις προτιµήσεις του χρήστη στέλνετε στο πλαίσιο
εργασίας των LDS, είναι σηµαντικό να ξεχωρίσουµε σε αυτή τους περιορισµούς
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για την τοποθεσία. Για τον σκοπό αυτό, η επερώτηση πρέπει να αναλυθεί για να
δούµε αν περιέχει σαφής

προδιαγραφές για

την τοποθεσία, υπονοούµενες

ενδείξεις για την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη ή τίποτα από τα δύο. “Βρες
τους

κινηµατογράφους

του

Ηράκλειο”,

“Βρες

τους

κοντινότερους

κινηµατογράφους” , “Βρες τον πρωταγωνιστή της ταινίας ‘ Meet the Parents ’ ”
είναι παραδείγµατα που ανήκουν στην καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες
αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να εντοπιστεί ο περιορισµός για την τοποθεσία και
να

συνδεθεί

η

επερώτηση

µε

την

ανάλογη

τοποθεσία.

παραδείγµατα οι τοποθεσίες είναι το “Ηράκλειο”,

Στα

παραπάνω

“η δική µου τρέχουσα

τοποθεσία” και καµία, αντίστοιχα.
Όταν από την επερώτηση απαιτείται η τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη, στέλνεται
ένα µοναδικό αναγνωριστικό (id) του χρήστη στην Μονάδα Εντοπισµού για τον
εντοπισµό της Κινητής Μονάδας ΜU( Mobile Unit) µε έναν από τους τρόπους
που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 2. Ανάλογα µε τον βαθµό λεπτοµέρειας
(granularity) της πληροφορίας για την τοποθεσία που επιστρέφει η Μονάδα
Υπηρεσίας Εντοπισµού καταλήγουµε σε διαφορετική έκφραση της επερώτησης.
Ενώ η αναγνώριση της τοποθεσία σε µία επερώτηση είναι σηµαντική είναι επίσης
σηµαντικός

και

βαθµό

λεπτοµέρειας

της

τοποθεσίας.

Στο

Κεφάλαιο

3

περιγράψαµε τις διάφορες µορφές της τοποθεσίας που µπορεί να προκύψουν
κατά τον εντοπισµό του χρήστη ή στην µοντελοποίηση της τοποθεσίας.

Ο

βαθµός λεπτοµέρειας της τοποθεσίας µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικός από
αυτόν που περιέχουν τα δεδοµένα που έχει αποθηκευµένα στον παροχέα των
υπηρεσιών/περιεχοµένου. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται κανόνες µετατροπής.
Όρισµός4.12: Αν ο βαθµός λεπτοµέρειας (granularity) της πληροφορίας για την
τοποθεσία που ορίζεται (ρητά ή συνεπαγόµενα) σε µία επερώτηση που εξαρτάται
από την τοποθεσία(LDQ) είναι διαφορετικός από αυτόν των αποθηκευµένων
δεδοµένων της εφαρµογής τότε έχουµε Location Granularity Mismatch.
O ∆ιαχειριστή Υπηρεσιών Εξαρτώµενες από την τοποθεσία αντιµετωπίζει το
πρόβληµα του Location Granularity Mismatch, αντιστοιχίζοντας την τοποθεσία
της επερώτηση µε αυτήν τοποθεσία των αποθηκευµένων δεδοµένων. Ο τρόπος
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Εικόνα 4.2: Η αρχιτεκτονική του ∆ιαχειριστή Υπηρεσιών Εξαρτώµενες
από την Τοποθεσία [SDK01b]
µε

τον

οποίο

εκτελείται

αυτό

δεν

είναι

πάντα

άµεσος.

Επιπλέον

αν

χρησιµοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές µετατροπής µπορεί να οδηγήσουν σε
διαφορετικά αποτελέσµατα επερώτησης.
Όρισµός4.13: Location Leveling ονοµάζεται η διαδικασία αλλαγής του
βαθµού λεπτοµέρειας της τοποθεσίας σε µία επερώτηση σε έναν άλλο βαθµό
λεπτοµέρειας που απαιτείται από την εφαρµογή.
Ό όρος Location Leveling υποδηλώνει µία πιο πολύπλοκη και πιο γενική
διαδικασία από ότι είναι µία απλή µετατροπή µε µια αυστηρή κωδικοποίηση. Ο
∆ιαχειριστής Υπηρεσιών

Εξαρτώµενες από την τοποθεσία εκτελεί αυτή την

αντιστοίχηση δυναµικά χρησιµοποιώντας µια βάση από µεταδεδοµένα, η οποία
περιλαµβάνει προτιµήσεις του χρήστη, ιεραρχίες που περιγράφουν τις σχέσεις
µεταξύ των διαφορετικών µορφών της τοποθεσίας ώστε να µπορεί να γίνει
µετατροπή (geocoding). Είναι επίσης πιθανό η πληροφορία της τοποθεσίας σε
µία επερώτηση να µπορεί να αντιστοιχηθεί σε περισσότερες µορφές τοποθεσίας
για να µπορεί να επεξεργαστεί από περισσότερους παροχείς υπηρεσιών. Οι
δηλώσεις στην ιεραρχία τοποθεσιών εξαρτώνται από την µοντελοποίηση της
τοποθεσία και από την δοµή της πληροφορίας που χρησιµοποιούνται από της
εφαρµογές. Υπάρχει ανάγκη κάθε εφαρµογή να µπορεί να ορίζει δικές της
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ιεραρχίες για τις τοποθεσίες ή να χρησιµοποιεί ένα προεπιλεγµένο µοντέλο. Οι
ιεραρχίες που αφορούν τις τοποθεσίες αποτελούν µια βάση µε µεταδεδοµένα.
Όταν πλέον επερώτηση έχει “συνδεθεί” µε τους περιορισµούς της τοποθεσίας, η
νέα επερώτηση που σχηµατίζεται στέλνεται στον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
Για την κατάλληλη δροµολόγηση των επερωτήσεων ο ∆ιαχειριστής χρειάζεται µία
βάση µε µεταδεδοµένα όπου θα υπάρχουν απαιτήσεις των εφαρµογών για
Υπηρεσίες εξαρτώµενες από την τοποθεσία όπως επίσης η υποστήριξή τους από
τους διάφορους παροχείς υπηρεσιών. Αυτά τα µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται
για

να

αποφασίζεται

η

κατάλληλη

δροµολόγηση

της

επερώτησης.

Τα

µεταδεδοµένα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά τον τρόπο
µε τον οποίο ο κάθε παροχέας περιεχοµένου/ υπηρεσιών υλοποιεί την εξάρτηση
των δεδοµένων από την τοποθεσία και την δοµή και την κατανοµή των ∆εδοµένων
που εξαρτώνται από αυτή. Για τους παροχής Υπηρεσιών που εξαρτώνται από την
τοποθεσία, απαιτείται ένας ∆ιαχειριστής Μεταδεδοµένων για να περιγράφει τις
απαιτήσεις της εφαρµογής και τον

βαθµό λεπτοµέρειας

τοποθεσίας που

χρησιµοποιούν .
Στην

Εικόνα

4.2

φαίνεται

η

αρχιτεκτονική

του

∆ιαχειριστή

Υπηρεσιών

Εξαρτώµενες από την Τοποθεσία. Θα περιγράψουµε την λειτουργικότητα του
χρησιµοποιώντας το παρακάτω παράδειγµα επερώτησης: ”Βρες τα κοντινότερα
ξενοδοχεία” . Όπως φαίνεται, η επερώτηση χρησιµοποιεί µόνο µία σχέση και
υπονοείται ένας περιορισµό για την τοποθεσία. Η περιοχή στην οποία θα γίνει η
αναζήτηση είναι ένας κύκλος, ο χρήστης είναι το κέντρο και η σχέση είναι
“Ξενοδοχείο”. Η επεξεργασία της επερώτησης από τις πέντε βασικές συνιστώσες
του LDSM είναι η παρακάτω:
Σηµασιολογικός Αναλυτής και Σύνδεση της Επερώτησης µε την
τοποθεσία(1): Γίνεται σηµασιολογική ανάλυση της αίτησης που στέλνεται
από τον χρήστη , ελέγχεται αν απαιτείται ή όχι ο καθορισµός της τρέχουσας
τοποθεσίας του χρήστη και αναγνωρίζονται οι κατηγορήµατα (predicates) της
επερώτησης. O χωρικός τελεστής “κοντινότερος” αντικαθίσταται από το
κατηγόρηµα “σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων”. Η επερώτηση υποδηλώνει ότι
απαιτείται η τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη και συνεπώς πρέπει να γίνει ο
εντοπισµός του µέσω της Μονάδα εντοπισµού όπως περιγράψαµε παραπάνω.
Η τοποθεσία αυτή
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µεταβλητών τοποθεσίας µε ακριβής τιµές τοποθεσίας στα κατηγορήµατα. Αν
για παράδειγµα η τοποθεσία είναι σε µορφή γεωγραφικού µήκους/πλάτους
τότε η νέα επερώτηση θα είναι “ Βρες τους κινηµατογράφους που είναι πιο
κοντά στο (x,y).”, όπου η έννοια του “κοντά” µπορεί να οριστεί ως “σε ακτίνα
10 χιλιοµέτρων”.
Μετατροπή του βαθµού λεπτοµέρειας της τοποθεσίας και ∆ηµιουργία
της επερώτησης(2): Εδώ η επερώτηση εξετάζεται για το αν η τοποθεσία που
χρησιµοποιήθηκε στη “σύνδεση” είναι επαρκής για την υπηρεσία. Εξετάζονται
η βάση µεταδεδοµένων και οι γράφοι των τοποθεσιών για το να εντοπιστεί η
µορφή των δεδοµένων. Αν για παράδειγµα ο παροχέας των υπηρεσιών, που
θα επεξεργαστεί την επερώτηση αυτή, έχει αποθηκεύσεί τα ξενοδοχεία µε
βάση τον Ταχυδροµικό τους Κώδικα τότε έχουµε

Location Granularity

Mismatch. Χρησιµοποιώντας τους γράφους µε τις τοποθεσίες, αντιστοιχίζεται
η τοποθεσία σε µορφή γεωγραφικού πλάτους/µηκούς στον αντίστοιχο
ταχυδροµικό κώδικα. Η νέα µορφή τοποθεσίας “συνδέεται” µε την επερώτηση
και στέλνονται στον ∆ιασπαστή της Επερώτησης.
∆ιασπαστής και Αποστολέας της επερώτησης(3): Αν η επερώτηση
εµπλέκει περισσότερες από µία βάσεις δεδοµένων και έναν προµηθευτή LDS
εφαρµογών, θα πρέπει να τεµαχιστεί και να σταλεί στο κατάλληλο µέρος για
επεξεργασία. Μετά τη δεύτερη “σύνδεση” της τοποθεσίας, µπορεί να
καθοριστεί ένα πλάνο εκτέλεσης της επερώτησης. Μετά τον τεµαχισµό της
επερώτησης, το περιβάλλον επικοινωνίας του ∆ιαχειριστή στέλνει την
επερώτηση στις σχετικές πηγές των δεδοµένων και στους παροχείς της
υπηρεσίας.
Αναλυτής των αποτελεσµάτων και φιλτράρισµα της επερώτησης (4):
Στην συνέχεια τα αποτελέσµατα στέλνονται στον ∆ιαχειριστή. Ο ∆ιαχειριστής
συνδυάζει τα ξεχωριστά δεδοµένα και σύµφωνα µε τους περιορισµούς της
επερώτησης, ίσως αγνοήσει κάποια αποτελέσµατα. Έστω για παράδειγµα ότι
ο παροχέας υπηρεσιών στείλει επιπλέον πληροφορίες εστιατορίων τα οποία
είναι κοντά στο κάθε ξενοδοχείο που είναι κοντά στον χρήστη. Αν ο χρήστης
δεν θέλει καµία περιττή πληροφορία, θα πρέπει να το αναφέρει στις
προτιµήσεις του και έτσι ο ∆ιαχειριστής θα αγνοήσει αυτά τα επιπλέον
δεδοµένα. Από την άλλη η ποιότητα των δεδοµένων είναι επίσης σηµαντική. Η
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ανάκλαση για τα δεδοµένα αυτά είναι µεγάλη αλλά η ακρίβεια δεν είναι
αρκετή στην περίπτωση. Τα αποτελέσµατα πρέπει να τροποποιηθούν
χρησιµοποιώντας έναν µηχανισµό φιλτραρίσµατος για να αγνοηθούν τα
εµφανώς περιττά αποτελέσµατα.
Συγχώνευση

και

Αλλαγή

της

µορφής

της

πληροφορίας(5):

Τα

αποτελέσµατα της επερώτησης πρέπει να συγχωνευτούν και οι περιορισµοί
της τοποθεσίας που συµπεριλήφθηκάν στα αποτελέσµατα να αγνοηθούν.
Επιπλέον η πληροφορία πρέπει να µετατραπεί στην κατάλληλη µορφή ώστε
να είναι χρήσιµη για τον χρήστη.

Αν, για παράδειγµα, η Κινητή Μονάδα

(Mobile Unit) είναι ένα PDA και απαιτεί τα αποτελέσµατα σε HTML µορφή,
τότε η πληροφορία θα πρέπει να µετατραπεί σε αυτή τη µορφή. Όταν δεν
υπάρχει τεµαχισµός της επερώτησης αναµένεται µόνο µία οµάδα από
αποτελέσµατα.
Σηµειώστε ότι µία Επερώτηση εξαρτώµενη από την τοποθεσία(LDQ) επερώτηση
περνάει από διάφορα στάδια πριν µπορέσει να εκτελεστεί:
Βρες τα κοντινότερα ξενοδοχεία →
Βρες τα ξενοδοχεία σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων →
Βρες τα ξενοδοχεία σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων από το (x,y)→
Βρες τα ξενοδοχεία µε Ταχ_Κώδικα=”Z”.
Όταν υπάρχει τεµαχισµός της επερώτηση και η χρήση διαφορετικών µορφών
τοποθεσίας και/ή παροχέων υπηρεσιών, µπορεί να προκύψουν περισσότερα
στάδια. Όπως φαίνεται η λειτουργικότητα που παρέχει η αρχιτεκτονική αυτή
είναι µεγαλύτερη απ ότι µια απλή µετατροπή της τοποθεσίας.
Η αρχιτεκτονική αυτή που προτείνεται στο [SDK01b] αποτέλεσε πηγή έµπνευσης
για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήµατος µε γνώση της τοποθεσίας
του χρήστη, που έγινε στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας και θα
σας περιγράψουµε µε λεπτοµέρεια στο επόµενο Κεφάλαιο.
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LAS-(Location Aware System)
Ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας
Στα προηγούµενα Κεφάλαια παρουσιάσαµε θεωρίες, µελέτες και προτάσεις που
αφορούν γενικά τον όρο γνώση της τοποθεσίας (Location Awareness) και πιο
ειδικά την ανάπτυξη συστηµάτων που να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν στον
χρήστη πληροφορίες και υπηρεσίες οι οποίες να εξαρτώνται από την τρέχουσα
γεωγραφική του θέση (LAS-Location Aware System) . Σκοπός µας είναι να
παρουσιάσουµε ένα πλαίσιο εργασίας που να περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες
που εµπλέκονται στην ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος το οποίο να µην
απαιτεί επιπλέον υποδοµή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα σας παρουσιάσουµε µε
λεπτοµέρεια

το

σύστηµα

που

αναπτύξαµε

στα

πλαίσια

της

παρούσας

µεταπτυχιακής εργασίας.
To LAS , όπως θα ονοµάζουµε το σύστηµα µας για λόγους συντοµίας, έχει την
δυνατότητα να εντοπίζει τον χρήστη χωρίς να απαιτεί επιπλέον σύστηµα
εντοπισµού (π.χ GPS). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε φορητό
υπολογιστή ο οποίος διαθέτει σύνδεση σε δίκτυο και έναν πρόγραµµα
περιήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Για τον εντοπισµό του φορητού υπολογιστή και
κατά συνέπεια του χρήστη, χρησιµοποιείται η µέθοδος µε βάση την IP διεύθυνση
που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής για να συνδεθεί στο δίκτυο. Η επιλογή της
µεθόδου αυτής έγινε για λόγους ευκολίας µια και δεν έχουµε στην διάθεση µας
συστήµατα εντοπισµού όπως GPS (Κεφάλαιο 2).Το σύστηµα όµως µπορεί µε
πολύ µικρές αλλαγές να χρησιµοποιήσει την πληροφορία οποιουδήποτε άλλου
συστήµατος εντοπισµού.
Αναγνωρίζοντας

την

ανάγκη

για

µοντελοποίηση

της

τοποθεσίας,

όπως

παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3, δηµιουργήσαµε µία γεωγραφική οντολογία για
την περιγραφή της τοποθεσίας µε την δοµή κάποιας ιεραρχίας. Η γεωγραφική
αυτή οντολογία σχεδιάστηκε, και υλοποιήθηκε µε χρήση του Πλαισίου
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Περιγραφής Πόρών (RDF) . Όπως παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο

3 το RDF

θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξη οντολογιών, διότι υποστηρίζει τόσο την
εύκολη ανταλλαγή δεδοµένων όσο την επέκταση και τον εµπλουτισµό των
οντολογιών. Για την λειτουργία του συστήµατος δηµιουργήθηκε µία βάση
δεδοµένων

µε

ένα

µεγάλο

δείγµα

τοποθεσιών

της

Ελλάδας

(Location

Repository). Τόσο η γεωγραφική οντολογία όσο και η βάση µπορούν εύκολα να
επεκταθούν ώστε να συµπεριλαµβάνουν τοποθεσίες από ολόκληρο τον κόσµο.
Για την πρόσβαση στα δεδοµένα της τοποθεσίας χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα
επερώτησης RDF σχηµάτων ICS-FORTH RQL

20

[KAC+02, KC02].

Όπως έχουµε ήδη αναπτύξει στο προηγούµενο Κεφάλαιο η επεξεργασία των
επερωτήσεων αποτελεί βασική συνιστώσα των συστηµάτων που παρέχουν
υπηρεσίες µε βάση την τοποθεσία. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να έχει την
δυνατότητα επεξεργασίας οποιουδήποτε τύπου επερώτησης. Στο προηγούµενο
κεφάλαιο παρουσιάσαµε τις διάφορες κατηγορίες επερωτήσεων που σχετίζονται
µε την τοποθεσία[Ενότητα 4.2.1]. Το LAS παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης τόσο
επερωτήσεων εξαρτώµενες από την τοποθεσία όσο και µη εξαρτώµενες από αυτή.
Σχεδιάσαµε ένα σύνολο από επερωτήσεις στην γλώσσα RQL καλύπτοντας όλες τις
κατηγορίες.
Τα

Προφίλ

αποτελούν

ένα

αναπόσπαστο

κοµµάτι

της

εξατοµικευµένης

αναζήτησης πληροφοριών/ υπηρεσιών στον Παγκόσµιο Ιστό. Η έννοια της γνώσης
της τοποθεσίας του χρήστη έχει άµεση σχέση µε την έννοια Προφίλ του χρήστη
καθότι η τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη αποτελεί ένα κοµµάτι του Προφίλ του.
Το LAS χρησιµοποιεί Προφίλ χρηστών για να αποθηκεύει τα προσωπικά του
στοιχεία, τα ενδιαφέροντα του και την τοποθεσία του. ο χρήστη µπορεί να
επιλέξει τις υπηρεσίες που επιθυµεί µέσω µίας ∆ιεπαφής. Η ανάπτυξη του
Προφίλ του Χρήστη (User Profile) έγινε µε χρήση του RDF

έτσι ώστε να

υπάρχει συµβατότητα µε την περιγραφή της τοποθεσίας και να µπορεί να γίνει
συσχέτιση του χρήστη µε κάποια από αυτές.
Τελικός σκοπός του συστήµατος είναι η παροχή στους χρήστες πληροφοριών και
υπηρεσιών οι οποίες εξαρτώνται τόσο από τις προτιµήσεις τους όσο και από την

20

http://139.91.183.30:9090/RDF/index.html
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Location
Repository

User Profile

Location Data
Location Dependent
Interests
IP Method

User Interface

Location Sensing

…

Service Call
(Interest, Location)

GPS

User
(Client)

Location
Aware Services

Service
Repository

Εικόνα 5.1: Γενική Αρχιτεκτονική του συστήµατος µε γνώση της
τοποθεσίας(LAS)
τρέχουσα γεωγραφική τους θέση. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενα
κεφάλαια στον Παγκόσµιο Ιστό υπάρχουν πολλές πηγές πληροφορίας και
υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται µε την τοποθεσία(Location Dependent Services).
Σκοπός του συστήµατος είναι να ξεχωρίζει τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από την
τοποθεσία από αυτές που δεν εξαρτώνται ώστε να παίρνει τις κατάλληλες
αποφάσεις. Το LAS παίρνει τις προτιµήσεις του χρήστη από το προφίλ του και
όταν αυτές είναι εξαρτώµενες από την τοποθεσία (Location Dependent
Interests) προχωράει σε εντοπισµό του χρήστη (Location Sensing). Με βάση
την τοποθεσία του χρήστη και τα ενδιαφέροντα του γίνεται αναζήτηση της
κατάλληλης υπηρεσίας και επιστρέφεται στον χρήστη µία υπηρεσία µε γνώση
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(πλέον) της τοποθεσίας (Location Aware Service) . Στην Εικόνα 5.1 φαίνεται η
γενική αρχιτεκτονική του LAS.

5.1

Η Γεωγραφική Οντολογία

Όπως παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3

το τελευταίο καιρό γίνονται πολλές

µελέτες για την κατασκευή µοντέλων και οντολογιών που να εκφράζουν την
γεωγραφική τοποθεσία. Τόσο η µοντελοποίηση όσο και η περιγραφή της
τοποθεσίας αποτελούν βασικές συνιστώσες για την δηµιουργία ενός συστήµατος
µε γνώση της τοποθεσίας(Location Aware System). Οι µελέτες που γίνονται στον
τοµέα αυτό αφορούν την δηµιουργία µοντέλων και οντολογιών οι οποίες να
περιλαµβάνουν κάθε δυνατή µορφή των δεδοµένων της τοποθεσίας ώστε να είναι
δυνατή η χρήση διαφόρων συστηµάτων εντοπισµού και υπηρεσιών.

Για τον

σκοπό αυτό υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας οντολογιών µε χρήση µίας οικείας
γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή και ανταλλαγή των δεδοµένων.
Υπάρχουν µία
περιγραφή

της

σειρά από γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
τοποθεσίας(Ενότητα

3.2)

και

για

την

δηµιουργία

οντολογιών(Ενότητα 3.3). Ως γνωστόν η XML αποτελεί µία τυποποιηµένη γλώσσα
για την ανταλλαγή δεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό και συνεπώς είναι κατάλληλη
και για ανταλλαγή οντολογιών. Αυτό µας οδηγεί στην χρήση γλωσσών βασισµένες
σε

XML[XMLO,BHL99].

Υπάρχουν

πολλές

γλώσσες

που

βασίζονται

στη

XML(OML, SHOE, XOL κ.α.) µία από αυτές είναι και Description Framework
Schema Language (RDFS) [BG00]. Οι οντολογίες που κατασκευάζονται σε
RDF(Resource Description Framework) µπορούν να µεταφραστούν σε XML ώστε
να είναι δυνατή ανταλλαγή και επεξεργασία τους. Τα πρότυπα DAML+OIL
[CHH+01] και Web Ontology Language (OWL) [DCH+02] αποτελούν γλώσσες
που, βασιζόµενες στη RDFS, παρέχουν πιο πλούσιες σηµασιολογικά δυνατότητες
για την κατασκευή οντολογιών. Ένα παράδειγµα

γεωγραφικής οντολογίας µε

χρήση της DAML αποτελεί η Geofile οντολογία[DG02].
Για τους λόγους που εκθέσαµε στο Κεφάλαιο 3 επιλέξαµε για την αναπαράσταση
της τοποθεσίας, την δηµιουργία οντολογιών µε την βοήθεια του RDF και της
γλώσσας περιγραφής σχηµάτων RDFS. Κατασκευάσαµε σχήµατα RDF για την
αναπαράσταση της ιεραρχίας της τοποθεσίας και στην συνέχεια εκφράσαµε τα
σχήµατα αυτά µε χρήση της XML.
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5.1.1 RDF σχήµα της γεωγραφικής οντολογίας
Όπως αναλύσαµε και στο Κεφάλαιο 3, το βασικό µοντέλο δεδοµένων του RDF
αποτελείται από τρεις βασικούς τύπους αντικειµένων, τους Πόρους (Resources),
τις Ιδιότητες (Properties) και τις ∆ηλώσεις (Statements). Πόρος ονοµάζεται
οτιδήποτε εκφράζεται µε RDF και µπορεί να του αποδοθεί ένα µοναδικό
αναγνωριστικό(URI). Συνεπώς µπορούµε να ορίσουµε την τοποθεσία ως έναν
Πόρο του RDF µοντέλου δεδοµένων.
Η RDFS µας παρέχει ένα σύνολο βασικών τύπων (κλάσεων και ιδιοτήτων) τις
οποίες χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία ενός RDF σχήµατος που περιγράφει
την ιεραρχία του µοντέλου της τοποθεσίας. Ορίσαµε τις διάφορες τοποθεσίες ως
µέλη κλάσεων και τις αντίστοιχες ιδιότητες που περιγράφουν κάθε κλάση. Οι
ιδιότητες αυτές περιλαµβάνουν τόσο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των τοποθεσιών
όσο τις συσχετίσεις που υπάρχουν µεταξύ τους. Το µικρότερο κοµµάτι
τοποθεσίας που περιλαµβάνει το µοντέλο µας είναι η πόλη ενώ το µεγαλύτερο η
χώρα. Επίσης η ιεραρχία των τοποθεσιών είναι βασισµένη πάνω στην γεωγραφική
δοµή της Ελλάδας. Παρόλα αυτά το µοντέλο µας µπορεί πολύ εύκολα να
επεκταθεί ώστε να περιγράφει και µεγαλύτερα κοµµάτια τοποθεσίας όπως
Ήπειρος ή και µικρότερο όπως χωρίο. Επίσης θα µπορούσε να εµπλουτιστεί για
να περιλαµβάνει και την δοµή άλλων χωρών. Το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε
είναι υβριδικό( Ενότητα3.1)
(γεωγραφικό

µήκος/

µια και περιέχει τόσο γεωγραφική πληροφορία

πλάτος)

όσο

και

συµβολική

πληροφορία(ονόµατα

τοποθεσιών) για την περιγραφή της τοποθεσίας. Με τον τρόπο αυτό κάναµε την
οντολογία ανεξάρτητη από το σύστηµα εντοπισµού που θα χρησιµοποιηθεί και
από την µορφή της πληροφορίας της τοποθεσίας που χρησιµοποιούν οι παροχείς
υπηρεσιών. Θα ήταν εφικτό και πολύ χρήσιµο η επέκταση της γεωγραφικής
οντολογίας ώστε να συµπεριλαµβάνει και Ταχυδροµικούς κώδικες.
Στην Εικόνα5.2 παρουσιάζουµε µία λεπτοµερής περιγραφή του RDF σχήµατος
για την γεωγραφική οντολογία που αναπτύξαµε. Το σχήµα περιέχει τρία επίπεδα:
το επίπεδο RDF(S), το επίπεδο του γεωγραφικού RDF σχήµατος και το επίπεδο
περιγραφής µίας τοποθεσίας.
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RDF/RDFS layer and namespace

Property
subClassOf

rdfs:Resource

instanceOf
Property instance

related
rdfs:Class

rdf: Property

has

consistof

Γεωγραφικό Σχήµα

Country

Region

CName

contains
Prefecture

RName

PCode
PName

RCode

CCode

Location

City

String

LCode Longitude
LName
Latitude

String

String

Περιγραφή τοποθεσίας

25.1330
Longitude
Greece
GR

CName
CCode

has

consistof
&r2 &r3

&r1
RName

RCode

Crete

CRT

r1: http://www.location.gr
r2: http://www.location.gr/region/Crete
r3: http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion
r4: http://www.location.gr/City/Heraklion

contains

35.3330

Latitude
LName Heraklion

PCode

HER

HERA
Heraklion

Εικόνα 5.2: Το γεωγραφικό RDF σχήµα και η περιγραφή της τοποθεσίας
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Οι όροι του RDF(Εικόνα 5.2) σχήµατος είναι οι εξής:
Η πιο γενική κλάση στην RDFS είναι η rdfs:Resource . Περιέχει δύο
υποκλάσεις την rdfs:Class και την rdf:Property. Οι κλάσεις που έχουν
οριστεί για την περιγραφή της τοποθεσία και οι ιδιότητες που ορίζονται στο
σχήµα είναι µέλη(instances) των δύο αυτών Πόρων.
Ο Πόρος rdfs:Class ορίζει το σύνολο όλων των κλάσεων του ενός RDF
σχήµατος. Οι κλάσεις του σχήµατος µας αποτελούν µέλη του πόρου αυτού
και είναι:
o

Country: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να είναι
Χώρες. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε οποιαδήποτε
χώρα αρκεί να της δώσουµε ένα µοναδικό αναγνωριστικό.

o

Region: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να είναι
γεωγραφικές Περιφέρειες. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε
της περιφέρειες µιας χώρας.

o

Prefecture: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να
είναι Νοµοί. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε τους Νοµούς
µιας Περιφέρειας.

o

Location: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να είναι
τοποθεσίες µέσα σε ένα νοµό. Με την κλάση αυτή µπορούµε να
περιγράψουµε οποιοδήποτε κοµµάτι τοποθεσίας µέσα στα πλαίσια ενός
νοµού(π.χ. πόλη, κωµόπολη, χωριό, λίµνη, αεροδρόµιο κ.α).

o

City: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να είναι
Πόλεις. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε οποιαδήποτε
πόλη αρκεί να της δώσουµε ένα µοναδικό αναγνωριστικό.

Οι Ιδιότητες του σχήµατος µας αποτελούν µέλη του πόρου rdf:Property και
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις ιδιότητες
που αφορούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πόρων που είναι µέλη κάθε
Ροδούλα Καφτάκη
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κλάσεις. Η δεύτερη περιλαµβάνει τις ιδιότητες που αφορούν τις συσχετίσεις
µεταξύ των πόρων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις:
Ιδιότητες της κλάσης Country:
o

cname: περιγράφει την ιδιότητα του ονόµατος της κάθε Χώρας.

o

ccode: αντιστοιχεί σε έναν µοναδικό κωδικό που δίνεται σε κάθε Χώρα.

o

has: η Ιδιότητα αυτή εκφράζει την συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ των
Πόρων της κλάσης Country και αυτών της κλάσης Region. Η Ιδιότητα
αυτή δηλώνει ότι µία Xώρα αποτελείται από Περιφέρειες.

Ιδιότητες της κλάσης Region:
o

Rname: περιγράφει την ιδιότητα του ονόµατος της κάθε Περιφέρειας.

o

Rcode: αντιστοιχεί σε έναν µοναδικό κωδικό που δίνεται σε κάθε
Περιφέρεια.

o

consistOf: η Ιδιότητα αυτή εκφράζει την συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ
των Πόρων της κλάσης Region και αυτών της κλάσης Prefecture. Η
Ιδιότητα αυτή δηλώνει ότι µία Περιφέρεια αποτελείται από Nοµούς.

Ιδιότητες της κλάσης Prefecture:
o

Pname: περιγράφει την ιδιότητα του ονόµατος της κάθε Nοµού.

o

Pcode: αντιστοιχεί σε έναν µοναδικό κωδικό που δίνεται σε κάθε Nοµού.

o

contains: η Ιδιότητα αυτή εκφράζει την συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ
των Πόρων της κλάσης Prefecture και αυτών της κλάσης Location. Η
Ιδιότητα αυτή δηλώνει ότι ένας Νοµός αποτελείται από Τοποθεσίες.

Ιδιότητες της κλάσης Location:
o
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o

Pcode: αντιστοιχεί σε έναν µοναδικό κωδικό που δίνεται σε κάθε
Τοποθεσία.

o

Longitude: αντιστοιχεί στο γνώρισµα του γεωγραφικού µήκους µίας
τοποθεσίας.

o

Latitude: αντιστοιχεί στο γνώρισµα του γεωγραφικού πλάτους µίας
τοποθεσίας.

Η RDFS ορίζει µία ειδική ιδιότητα rdfs:subClassOf η οποία ορίζει την σχέση
υποκλάσης µεταξύ των κλάσεων. Στο σχήµα µας η κλάση City αποτελεί
υποκλάση της κλάσης Location. Αυτό σηµαίνει ότι οι πόροι που είναι µέλη
της κλάσης City είναι αυτόµατα και µέλη της κλάσης Location. Και ότι οι
πόροι της κλάσης City κληρονοµούν όλες τις ιδιότητες της

κλάσης

Location.
Όµοια µε την

rdfs:subClassOf η οποία ορίζει την ιεραρχία των κλάσεων

υπάρχει και η rdfs:subPropertyOf

η οποία ορίζει την ιεραρχία των

ιδιοτήτων. Στο σχήµα µας δεν έχουµε περίπτωση ιδιότητας που να είναι υπόιδιότητα µιας άλλης.
Η RDFS επιτρέπει τον ορισµό των περιορισµών που αφορούν το πεδίο
ορισµού και το πεδίο τιµών κάθε ιδιότητας. Σε όλες τις ιδιότητες που αφορούν
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πόρων κάθε κλάσης, το πεδίο τιµών είναι
ο τύπος String συµπεριλαµβάνει τα αλφαριθµητικά και ορίζεται στο XML
Schema[F01].
Στο τελευταίο επίπεδο του σχήµατος(Εικόνα 5.2) φαίνεται ένα παράδειγµα
περιγραφής µίας τοποθεσίας. Η τοποθεσία αυτή αντιστοιχεί στην πόλη του
Ηρακλείου. Στην περιγραφή αυτή ο Πόρος &r1 είναι µέλος της κλάσης Country,
και έχει ως µοναδικό αναγνωριστικό(URI) το http://www.location.gr

που

αντιστοιχεί στην Χώρα «Ελλάδα». Επίσης στις ιδιότητες Cname και Ccode του
Πόρου &r1 αντιστοιχούν οι τιµές “Greece” και “GR” αντίστοιχα. Όµοια ο Πόρος
&r2 είναι µέλος της κλάσης Region, και έχει ως µοναδικό αναγνωριστικό(URI) το
http://www.location.gr/region/Crete που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια «Κρήτη».
Επίσης στις ιδιότητες Rname και Rcode του Πόρου &r2 αντιστοιχούν οι τιµές
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“Crete” και “CRT” αντίστοιχα. O Πόρος &r3 είναι µέλος της κλάσης Prefecture,
και

έχει

ως

µοναδικό

http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion

αναγνωριστικό(URI)

το

που αντιστοιχεί στoν Νοµό

«Ηρακλείου». Επίσης στις ιδιότητες Pname και Pcode του

Πόρου &r3

αντιστοιχούν οι τιµές “Heraklion” και “HERA” αντίστοιχα. Και τέλος, ο Πόρος
&r4 είναι µέλος της κλάσης Region, και έχει ως µοναδικό αναγνωριστικό το
http://www.location.gr/City/Heraklion που αντιστοιχεί στην Πόλη «Ηράκλειο».
Στις ιδιότητες Lname ,Lcode, Longitude, Latitude του Πόρου &r4 αντιστοιχούν
οι τιµές “Heraklion” , “HER” , “25.1330” και “35.3330” αντίστοιχα. Επιπλέον
στο επίπεδο αυτό φαίνονται και οι συσχετίσεις µεταξύ των Πόρων. Οι συσχετίσεις
αυτές εκφράζονται µε τις εξής ∆ηλώσεις(Statements):
“http://www.location.gr has http://www.location.gr/region/Crete “
που δηλώνει ότι “Η Ελλάδα έχει την Κρήτη”
“http://www.location.gr/region/Crete consistOf
http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion”
που δηλώνει ότι “Η Κρήτη αποτελείται από τον Νοµό Ηρακλείου”
“http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion contains
http://www.location.gr/City/Heraklion”
που δηλώνει ότι Ο “Νοµός Ηρακλείου περιέχει την Πόλη Ηράκλειο”
Επίσης είναι φανερό ότι ο Πόρος &r4 που είναι µέλος της κλάσης City
κληρονόµησε όλες τις ιδιότητες της υπερκλάσης Location. Επιπλέον, παρότι οι
Πόροι &r3 και &r4 έχουν την ίδια τιµή στις ιδιότητες τους Pname και Lname
αντίστοιχα ( έχουν δηλαδή το ίδιο όνοµα), αποτελούν διαφορετικούς Πόρους
καθότι στον καθένα αντιστοιχεί ένα µοναδικό αναγνωριστικό(URI).
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<rdf:RDF
xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs = "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:prof="http://www.profile_schema.rdf#">
<rdfs:Class rdf:ID="Country">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="CName">
<rdfs:domain rdf:resource="#Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="CCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="consistof_Country">
<rdfs:domain rdf:resource="#Continent"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Country"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="Region">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="RName">
<rdfs:domain rdf:resource="#Region"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="RCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Region"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="has">
<rdfs:domain rdf:resource="#Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Region"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="Prefecture">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="PName">
<rdfs:domain rdf:resource="#Prefecture"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="PCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Prefecture"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
Εικόνα 5.2: Το γεωγραφικό RDF σχήµα και η περιγραφή της τοποθεσίας
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<rdf:Property rdf:ID="consistof">
<rdfs:domain rdf:resource="#Region"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Prefecture"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="Location">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="LName">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="LCode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="Longitude">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="Latitude">
<rdfs:domain rdf:resource="#Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="City">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Location"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="cityid">
<rdfs:domain rdf:resource="#City"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="contains">
<rdfs:domain rdf:resource="#Prefecture"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
Εικόνα 5.3β: XML περιγραφή της γεωγραφικής οντολογίας
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5.1.1.1 XML αναπαράσταση
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει είναι σκόπιµό οι οντολογίες να περιγράφονται µε µια
οικεία γλώσσα η οποία να επιτρέπει την ανταλλαγή και την επεξεργασία των
δεδοµένων

µεταξύ

οντολογιών

διαφορετικών συστηµάτων.
Εικόνας

5.2

και

την

ανταλλαγή

οντολογιών

µεταξύ

Για τον λόγο αυτό η γεωγραφική οντολογία της

περιγράφηκε

µε

χρήση

της

XML.

Με

χρήστη

της

XML

περιγράφονται οι κλάσεις, οι ιδιότητες µαζί µε τους περιορισµούς των πεδίων
τιµών και ορισµού ενός RDF σχήµατος. Επίσης εκφράζεται η ιεραρχία των
κλάσεων και των ιδιοτήτων. Η XML χρησιµοποιήθηκε τόσο για ορισµό του RDF
σχήµατος όσο και για την περιγραφή των πόρων µε την µορφή µεταδεδοµένων.
Στη Εικόνα 5.3 παρουσιάζουµε το RDF έγγραφο που δηµιουργήθηκε για την
περιγραφή

του

RDF

σχήµατος

της

γεωγραφικής

οντολογίας

(http://www.location_schema.rdf). Η Περιγραφή αυτή αντιστοιχεί στο δεύτερο
επίπεδο

της

Εικόνας

5.3

που

αναφέρεται

στην

γεωγραφική

οντολογία.

Περιγράφονται οι κλάσεις και οι ιδιότητες τις οντολογίας καθώς και η ιεραρχίες
τους. Όταν µία ιδιότητα αναφέρεται σε µία κλάση χρησιµοποιείται το σύµβολο #
σε συνδυασµό µε το όνοµα της κλάσεις στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη
ιδιότητα(π.χ #Country). Όταν αναφερόµαστε σε µία ιδιότητα του σχήµατος
χρησιµοποιούµε

το

URI

του

σχήµατος

π.χ.

η

ιδιότητα

http://www.location_schema.rdf#Cname.
Στην Εικόνα 5.4 φαίνεται το RDF έγγραφο µε τα µεταδεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή µίας τοποθεσίας. Η περιγραφή αυτή
αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο της Εικόνας 5.3 το οποίο αποτελεί ένα παράδειγµα
περιγραφής µίας τοποθεσίας. Το RDF έγγραφο στο σύνολο του περιγράφει την
Ελλάδα µε όλες τις Περιφέρειες της, µερικούς βασικούς νοµούς και τις
µεγαλύτερες πόλεις της. Η περιγραφή αυτή αποτέλεσε τα δεδοµένα της βάσης
δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στο σύστηµα µας.
Τόσο το σχήµα της γεωγραφικής οντολογίας όσο και η XML αναπαράσταση και
τα δεδοµένα θα µπορούσαν να εµπλουτιστούν ώστε να περιγράψουν ολόκληρο
των γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας(πόλεις, χωρία, λίµνες, αεροδρόµια)ή ακόµα
και ολόκληρης της Ευρώπης. Αν για παράδειγµα θέλαµε να συµπεριλάβουµε
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<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xml:lang="en"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:prof="http://www.profile_schema.rdf#"
xmlns:loc=http://www.location_schema.rdf#>
<loc:Country rdf:about="http://www.location.gr">
<loc:CName>Greece</loc:CName>
<loc:CCode>GR</loc:CCode>
<loc:has>
<loc:Region rdf:about="http://www.location.gr/region/Crete">
<loc:RName>Crete</loc:RName>
<loc:RCode>CRT</loc:RCode>
<loc:consistof>
<loc:Prefecture
rdf:about="http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion">
<loc:PName>Heraklion</loc:PName>
<loc:PCode>HERA</loc:PCode>
<loc:contains>
<loc:City
rdf:about="http://www.location.gr/City/Heraklion">
<loc:LName>Heraklion</loc:LName>
<loc:LCode>HER</loc:LCode>
<loc:Longitude>25.1330</loc:Longitude>
<loc:Latitude>35.3330</loc:Latitude>
</loc:City>
</loc:contains>
</loc:Prefecture>
</loc:consistof>
</loc:Region>
</loc:has>
Εικόνα 5.4: Παράδειγµα Περιγραφής µίας τοποθεσίας
στην οντολογία µας και την έννοια της Ηπείρου θα µπορούσαµε να το κάνουµε
Εισάγοντας απλά µία κλάση Continent, η οποία να έχει, πέρα από τις ιδιότητες
που αφορούν τα χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα(π.χ Cont_Νame, Cont_Code),
µία ιδιότητα που να δηλώνει την συσχέτιση της µε την κλάση Country (π.χ
consistof_Country). Θα µπορούσαµε δηλαδή να προσθέσουµε στο έγγραφο της
Εικόνας 5.3 το κοµµάτι:
<rdfs:Class rdf:ID="Continent">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="Cont_Name">
<rdfs:domain rdf:resource="#Continent"/>
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<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="Cont_Code">
<rdfs:domain rdf:resource="#Continent"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="consistof_Country">
<rdfs:domain rdf:resource="#Continent"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Country"/>
</rdf:Property>
Ένα παράδειγµα περιγραφής Πόρου που να ανήκει στην κλάση Continent θα
µπορούσε να είναι:
<loc:Continent rdf:about="http://www.location.rdf/ Continent /Europe">
<loc:Cont_Name> Europe </loc:PName>
<loc:Cont_Code>EU</loc:PCode>
<loc: consistof_Country >
<loc:Country rdf:about="http://www.location.gr ">
<loc:CName>Greece</loc:CName>
<loc:CCode>GR</loc:CCode>
</loc: Country >
</loc: consistof_Country >
</loc: Continent >

5.1.2 Προβλήµατα κατασκευής µίας γεωγραφικής οντολογίας
Γενικά η ανάπτυξη µίας γεωγραφικής οντολογίας που να περιγράφει τις
τοποθεσίες µίας χώρας , µιας ηπείρου ή και ολόκληρου του κόσµου είναι µία
δύσκολή αν όχι ανέφικτη διαδικασία. Αυτό συµβαίνει , διότι δεν υπάρχει ένα
γενικό µοντέλο που να µπορεί να περιγράψει όλες τις χώρες του κόσµου µία και
κάθε µία έχει την δική της εσωτερική δοµή. Για παράδειγµα αν θέλαµε να
µοντελοποιήσουµε τις Η.Π.Α θα έπρεπε να λάβουµε υπό όψιν µας ότι είναι
χωρισµένη σε Πολιτείες. Η Πολιτεία θα µπορούσε να αποτελεί µία οντότητα µιας
γεωγραφικής οντολογίας. Στην οντολογία που σχεδιάσαµε για την Ελλάδα δεν
προβλέπεται µία τέτοια οντότητα επειδή δεν περιέχεται στην εσωτερική δοµή της
Ελλάδας.
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Ένα άλλο πρόβληµα προκύπτεί όταν προσπαθούµε να χαρακτηρίσουµε
µοναδικά µία τοποθεσία. Ως γνωστόν,

στην σηµασιολογική επεξεργασία

δεδοµένων πρέπει να αντιµετωπιστούν δύο προβλήµατα, η πολυσηµία και η
συνωνυµία. Το πρόβληµα της πολυσηµίας αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένα
όνοµα µπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ Νάουσα Πάρου,
Νάουσα Μακεδονίας). Το πρόβληµα αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην
µοντελοποίηση χωρών που είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από την Ελλάδα.
Συνεπώς η ανάκτηση πληροφορίας σχετικής µε µία τοποθεσία µπορεί να
οδηγήσει σε περιττά αποτελέσµατα αν το κριτήριο για την αναζήτηση είναι το
όνοµα της τοποθεσίας. Το πρόβληµα της συνωνυµίας εκφράζει το γεγονός ότι µία
τοποθεσία µπορεί να έχει περισσότερα από ένα ονόµατα ή το όνοµα της να
γράφεται µε διαφορετικούς τρόπους(π.χ. Heraklion, Heraclion, Iraklio κ.α). Το
πρόβληµα της συνωνυµίας προκαλεί την απώλεια πόρων στην προσπάθεια
ανάκτησης πληροφορίας σχετικής µε µία τοποθεσία όταν το

κριτήριο

αναζήτησης είναι το όνοµα της τοποθεσίας.
Μία λύση στο πρόβληµα της πολυσηµίας είναι ο καθορισµός ενός µοναδικού
ονόµατος για κάθε τοποθεσία το οποίο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο
αναζήτησης. Η λύση αυτή είναι δύσκολη αν όχι ανέφικτη σε παγκόσµιο επίπεδο.
Για την αντιµετώπιση
Θησαυρός

της συνωνυµίας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας

ο οποίοι να παρέχει όλες τις δυνατές ονοµασίες που αναφέρονται

στην ίδια τοποθεσία. Ένας τέτοιος θησαυρός είναι ο Getty Thesaurus of
Geographic Names[TGN00] ο οποίος περιέχει τόσο την ιεραρχία όσο και όλες
τις δυνατές ονοµασίες των τοποθεσιών. Ο θησαυρός αυτός θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για να πάρουµε όλες τις συνώνυµες ονοµασίες τοποθεσιών ώστε
να

έχουµε

µια

πιο

ολοκληρωµένη

περιγραφή

τούς.

Στο

σύστηµα

OASIS(Ontologically –Augmented Spatial Information System)[JAT01] γίνεται
µία προσπάθεια µοντελοποίησης των τοποθεσιών µε την χρήση του Thesaurus of
Geographic Names.

Στην γεωγραφική οντολογία που περιγράψαµε παραπάνω

ένας τέτοιος θησαυρός θα αποτελούσε σηµαντικό εργαλείο για την αντιµετώπιση
της συνωνυµίας. Στην περίπτωση αυτή, το γνώρισµα Lname της γεωγραφικής
οντολογίας(Εικόνα 5.2) θα µπορούσε να συνδεθεί µε έναν τέτοιο θησαυρό ο
οποίος θα παρέχει όλες τις δυνατές περιπτώσεις ονοµασίας:
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LName
Location

Thesaurus

Επιπλέον, κάτι παρόµοιο ισχύει και για τον κωδικό µιας τοποθεσία. Υπάρχει η
ανάγκη ορισµού ενός µοναδικού κωδικού για κάθε τοποθεσία. Το πρόβληµα
αυτό είναι εµφανές σε χώρες πολύ µεγαλύτερες από την Ελλάδα όπου έχουν
οριστεί κάποιοι κωδικοί για τις τοποθεσίες (π.χ. ΝΥ= Νέα Υόρκη). Στο επίπεδο
χώρων το πρόβληµα έχει λυθεί µε τον ορισµό ενός µοναδικού κωδικού για κάθε
χώρα21 (π.χ GR για Ελλάδα). Συνεπώς οι κωδικοί αυτοί µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως παράµετροι αναζήτησης µία και είναι µοναδικά ορισµένοι
για κάθε χώρα. Για την αποτελεσµατική µοντελοποίηση της τοποθεσίας, θα ήταν
επιθυµητό να γίνει παρόµοια δουλειά και για την κωδικοποίηση των τοποθεσιών
στα όρια µιας χώρας.
Για την κατασκευή της γεωγραφικής οντολογίας δώσαµε στις τοποθεσίες
µοναδικά αναγνωριστικά(URI) και µοναδικούς κωδικούς(στο επίπεδο της βάσης
δεδοµένων)22. Σηµειώστε ότι οι Πόροι:
"http://www.location.gr/Prefecture/Heraklion" και
"http://www.location.gr/City/Heraklion"
έχουν διαφορετικά URIs και διαφορετικούς κωδικούς αλλά την ίδια τιµή στην
ιδιότητα Lname (Heraklion).
Παρά τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την κατασκευή µίας γεωγραφικής
οντολογίας, πιστεύουµε ότι η οντολογία που σχεδιάσαµε παρέχει ένα αρκετά
ικανοποιητικό µοντέλο για την περιγραφή της τοποθεσίας. Με βάση το RDF
σχήµα και την περιγραφή του όπως επίσης και ένα µεγάλο δείγµα δεδοµένων
που αφορούν τοποθεσίες της Ελλάδας, κατασκευάσαµε µία βάση δεδοµένων η
οποία χρησιµοποιήθηκε τόσο στον εντοπισµό του χρήστη όσο και στην παροχή
Υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας.

21

http://ftp.ics.uci.edu/pub/websoft/wwwstat/country-codes.txt

22

αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι γενικά µοναδικοί
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5.2

Το Προφίλ του Χρήστη

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει τα συστήµατα παροχής υπηρεσιών µε γνώση της
τοποθεσίας

(Location

Aware

Systems)

αποτελούν

µία

εξειδίκευση

των

συστηµάτων µε γνώση της κατάσταση (Context Aware Systems). Ο όρος
κατάσταση (context) περιλαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να
χαρακτηρίσει την κατάσταση µίας οντότητας. Με τον όρο γνώση της κατάστασης
του χρήστη εννοούµε την ικανότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος να
αναγνωρίζει την κατάσταση του χρήστη και να ανταποκρίνεται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι χρήσιµο για τον χρήστη αυτό. Σηµαντικές συνιστώσες της
κατάστασης του χρήστη µπορούν να είναι το προφίλ του(προσωπικά στοιχεία,
ενδιαφέροντα), οι ικανότητες του, οι υποχρεώσεις του, η φυσική του κατάσταση,
η κοινωνική του κατάσταση, η γεωγραφική του θέση κ.α. Συνεπώς, για τα
συστήµατα µε γνώση της κατάστασης και κατά επέκταση τα συστήµατα µε γνώση
της τοποθεσίας, ο όρος Προφίλ του Χρήστη έχει ζωτική σηµασία. Τα συστήµατα
αυτά είναι µία εφαρµογή της Εξατοµικευµένης αναζήτησης η οποία έχει πάρει
µεγάλες διάστασης στον Παγκόσµιο Ιστό τα τελευταία χρόνια.
“Εξατοµίκευση(Personalization) ονοµάζουµε την διαδικασία κατά την οποία η
συµπεριφορά και η διαµόρφωση από κάτι τροποποιείται ανάλογα µε τις
πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά µε τον χρήστη” [S03]
Βασική έννοια της Εξατοµίκευσης είναι το προφίλ του χρήστη στα οποία
αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά µε τον χρήστη, οι οποίες τον διαχωρίζουν
από τους υπόλοιπους χρήστες(user ID), περιγράφουν τα ενδιαφέροντα και τις
προτιµήσεις του και γενικά ότι µπορεί να διαφέρει από χρήστη σε χρήστη.
Συνεπώς µερικά από τα στοιχεία που περιέχει ένα προφίλ χρήστη είναι:
µοναδικό

αναγνωριστικό(ID),όνοµα,

επίθετο,

ενδιαφέροντα,

περιβάλλον,

τοποθεσία, στοιχεία για επικοινωνία(e-mail). Στα πλαίσια της εξατοµικευµένης
αναζήτησης περιεχοµένου ή υπηρεσιών χρησιµοποιούνται ένα σύνολο από
κανόνες οι οποίοι ορίζουν πως µία εφαρµογή, όπως είναι ένας Web server,
πρέπει να χρησιµοποιήσει το προφίλ, σε συνδυασµό

µε µεταδεδοµένα που

περιγράφουν το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες , για τον καθορισµό του τι και του
πως θα παρουσιαστεί ως αποτέλεσµα της αναζήτησης. Γενικά ένα προφίλ χρήστη
µπορεί να έχει τις εξής συνιστώσες:
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Στοιχεία Επικοινωνίας: userID, όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, γλωσσικές
ικανότητες κ.α. Θα µπορούσε επίσης να κρατάει επαγγελµατικά στοιχεία.
∆ηµογραφικά ∆εδοµένα: επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση,
επίπεδο εισοδήµατος κ.α.
∆ιαχείριση προφίλ: ηµεροµηνία δηµιουργίας, ιστορικό τροποποίησης, κτλ.
Προτιµήσεις: σχετικές µε το περιβάλλον και τις συσκευές. Το περιβάλλον
περιγράφει την δοµή των δεδοµένων που απαιτείται από την εφαρµογή
(περιβαλλοντικές

συνθήκες,

κοινωνικές

συνθήκες,

χαρακτηριστικά

διεργασιών κ.α.)
Στοιχεία για

την τοποθεσία: η τοποθεσία του χρήστη η οποία είναι

δυναµική δηλ. υπολογίζεται κάθε φορά που ο χρήστης χρησιµοποιεί την
εφαρµογή.

5.2.1 Στατικά και ∆υναµικά Προφίλ
Οι πληροφορίες ενός προφίλ µπορούν να είναι είτε στατικές είτε δυναµικές.
Στατικές αποκαλούνται οι πληροφορίες οι οποίες δεν αλλάζουν ποτέ ή αλλάζουν
πολύ σπάνια[CKS03]. Για παράδειγµα η ηµεροµηνία γέννησης ενός ατόµου δεν
αλλάζει ποτέ ενώ το επίθετο µπορεί να αλλάξει µε έναν γάµο. Επίσης οι άνθρωποι
µπορεί να έχουν βασικά και ενδιαφέροντα τα οποία δεν αλλάζουν κατά την
διάρκεια της ζωής τους και συνεπώς είναι στατικά. Επίσης µπορεί ο χρήστης να
δηµιουργήσει κάποια στιγµή ένα προφίλ το οποίο να µην το ανανεώνει. Στατικά
θεωρούνται συνήθως τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. ∆υναµική ονοµάζεται η
πληροφορία η οποία αλλάζει όποτε αλλάζουν οι ανάγκες του χρήστη ή η
κατάσταση του. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η πληροφορία που αφορά τα
ενδιαφέροντα του χρήστη, τοποθεσία του χρήστη κ.α..
Τα Προφίλ χρηστών δεν είναι στατικά και συνεπώς πρέπει να έχουν πάντα
έγκυρες πληροφορίες. Στα συστήµατα µε γνώση της κατάστασης και κατά
επέκταση µε γνώση της τοποθεσίας είναι πολύ σηµαντικό το προφίλ του χρήστη
να είναι πάντα σωστά ενηµερωµένο. Για το λόγο η διαδικασία ενηµέρωσης του
προφίλ πρέπει να είναι απλή τόσο για τον χρήστη όσο και για το σύστηµα.
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5.2.2 Αναπαράσταση των Προφίλ
Έχουν

γίνει

πολλές

αναπαράστασης

των

µελέτες

πάνω

σε

θέµατα

µοντελοποίησης

προφίλ[KRW+01,HBS02,SH02,HN01].

Το

και

CC/PP

(Composite Capability/ Preference Profiles)[KRW+01] αποτελεί µια προσπάθεια
του W3C’s για τον ορισµό µίας γλώσσας αναπαράστασης των προφίλ. Το CC/PP
βασίζεται στο RDF και ορίζει µία βασική δοµή για την αναπαράσταση των
προφίλ. Ένα προφίλ είναι µία δοµηµένοι ιεραρχία δύο επιπέδων: κάθε προφίλ
έχει ένα σύνολο από συνιστώσες και κάθε συνιστώσα έχει ένα σύνολο από
γνωρίσµατα.

Στο

[HBS02]

προτείνετε

µία

µορφή

αναπαράστασης

των

προφίλ(Comprehensive Structured Context Profiles (CSPC) η οποία στηρίζεται
επίσης στο RDF και παρέχει µία βελτιωµένη δοµή σε σχέση µε το CC/PP.
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η µεγάλη ευελιξία που παρέχει το RDF και
η XML κωδικοποίηση στην ανταλλαγή δεδοµένων και στην επεξεργασία τους, τα
κάνει πολύ κατάλληλα για την αναπαράσταση των προφίλ[SH02,HN01]. το RDF
και η XML παρέχουν επεκτασιµότητα και εσωτερική συνεργασία. Τα τελευταία
χρόνια η XML χρησιµοποιείται ευρέως για την κωδικοποίηση των προφίλ. Η
ταξινόµηση και οργάνωση των στοιχείων που αποτελούν ένα προφίλ αναφέρεται
ως σχήµα. Η χρήση των XML ονοµάτων [BHL99] κάνει δυνατή την δηµιουργία
παραδειγµάτων προφίλ τα οποία συνδυάζουν στοιχεία από διάφορα λεξικά τα
οποία έχουν αναπτυχθεί και τυποποιηθεί από διαφορετικές κοινωνίες. Το RDF
ως µια εφαρµογή της XML παρέχει µία κατανοητή δοµή για την έκφραση της
σηµασιολογίας και χρησιµοποιεί την σύνταξη της XML για την µεταφορά.
Συµπληρωµατικές

XML τεχνολογίες όπως Xpath[CD99] και Xpointer[D01]

µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά στην ανάλυση λέξεων, µετατροπή και
επερωτήσεων σε προφίλ.
Η κατανεµηµένη φύση της πληροφορίας του προφίλ κάνει δύσκολη την
αποθήκευση και την υποστήριξη της από µία οντότητα. Η αρχιτεκτονική του
Situated Web περιέχει την διαχείριση κατανεµηµένων προφίλ και συνεπώς
απαιτεί δυναµική σύνθεση του προφίλ του χρήστη σε πραγµατικό χρόνο από
διαφορετικά τµήµατα που µπορούν να είναι διαµοιρασµένα κατά µήκους του
Ιστού[SH02]. Ενώ οι δυνατότητες όπως τα HTTP Queries ή Post, οι υπηρεσίες
του Ιστού( που χρησιµοποιούν γνωστές εγγραφές) και τα XML queries
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Σχήµα για το Προφίλ του Χρήστη

Property
subClassOf
instanceOf
Property instance

String

Longitude
Latitude

String
String
String

perm_location

email

String

LCode
interested_in

User

userid

String

Topic

Interest

String

String

Password

Not_LocationDep

LocationDep

String

Περιγραφή Προφίλ Χρήστη

LName

Location
Fname
Lname

String

25.1330

John
Papadopoulos

Fname

Longitude

Lname
JP@csd.uoc.

email
userid

JP

Latitude

&r5

perm_location

LName

&r1
interested in

Password

12345
Topic
Music

&r2

35.3330

&4

&r3
Topic
Airports

LCode
Topic

Heraklion
HER

Weather

r1: http://www.User_Profile.rdf/JP
r2: http://www.interests.rdf/Music
r3: http://www.interests.rdf/Airports
r4: http://www.interests.rdf/Weather
r5: http://www.location.gr/City/Heraklion

Εικόνα 5.5: Το RDF σχήµα για το Προφίλ του Χρήστη
επιτρέπουν την ανάκτηση διαφορετικών τµηµάτων του προφίλ, υπάρχει ακόµα
ανάγκη για τυποποιηµένους τρόπους για την δηµιουργία

ισχυρισµών που να

βοηθούν στην αυτόµατη σύνθεση και διαδοχική επεξεργασία του προφίλ. Το
θέµα αυτό γίνεται πιο πολύπλοκο όταν διαφορετικές κοινωνίες αναλαµβάνουν να
καθορίσουν λεξικά για διάφορες συνιστώσες του προφίλ. Οι αλγόριθµοι
Ροδούλα Καφτάκη
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ταιριάσµατος των προφίλ για το σύστηµα δεν

πρέπει τυποποιηθούν µέσα στα

όρια του CC/PP µια και δεν είναι υποχρεωτική για τη τυποποίηση της µορφής
και του πλαισίου εργασίας της πληροφορίας του προφίλ. Είναι προτιµότερο να
περιγραφούν στα πλαίσια του σχήµατος RDF(S).

5.2.3 Το Προφίλ χρήστη του LAS

Για τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα
προφίλ για τον χρήστη του συστήµατος µας. Σκοπός του προφίλ είναι να κρατάει
πληροφορίες σχετικές τόσο µε τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη όσο και µε τα
ενδιαφέροντα του. Ο διαχωρισµός των ενδιαφερόντων του χρήστη γίνεται µε βάση
την εξάρτηση τους από την τοποθεσία. Συνεπώς ο χρήστης έχει ενδιαφέροντα που
εξαρτώνται από την τοποθεσία (π.χ. καιρός, αεροδρόµια, κινηµατογράφους κ.α.)
και ενδιαφέροντα που δεν εξαρτώνται από την τοποθεσία(π.χ. µουσική, ζώδια
κ.α). Με τον διαχωρισµό αυτό εισάγουµε την έννοια της τοποθεσίας στο προφίλ
του χρήστη. Επίσης πέρα από τα προσωπικά του στοιχεία ο χρήστης εισάγει στο
προφίλ και την µόνιµη τοποθεσία του. Η τοποθεσία αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός του χρήστη.
Στην Εικόνα 5.5 φαίνεται το RDF σχήµα που δηµιουργήθηκε για την
αναπαράσταση του Προφίλ του χρήστη. Οι κλάσεις του σχήµατος µας αποτελούν
µέλη του πόρου rdfs:Class είναι:
User: περιέχει το σύνολο των Πόρων που έχουν την ιδιότητα να είναι
Χρήστες. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε οποιονδήποτε
χρήστη αρκεί να του δώσουµε ένα µοναδικό αναγνωριστικό.
o

Οι ιδιότητες τηw κλάσης User που αποτελούν µέλη της rdf:Property
είναι:
Fname, Lname: που αφορούν τα προσωπικά γνωρίσµατα του χρήστη
Όνοµα και Επίθετο.
Email: αποτελεί στοιχείο για επικοινωνία µε τον χρήστη
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<rdf:RDF xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs = "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" ,xmlns:loc="http://www. location_schema.rdf #" >
<rdfs:Class rdf:ID="User">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="fName">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="lName">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="email">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="userid">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="password">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="perm_location">
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.location_schema.rdf#Location"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="interested_in>
<rdfs:domain rdf:resource="#User"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Interest"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="Interest">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="Topic">
<rdfs:domain rdf:resource="#Interest"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="LocationDep">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Interest"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="NotLocationDep">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Interest"/>
</rdf:RDF>

Εικόνα 5.6: XML αναπαράσταση του σχήµατος για το Προφίλ του Χρήστη
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userid, password: είναι στοιχεία για την εγγραφή, την καταχώρηση
και την αναγνώριση του χρήστη από το σύστηµα. Το userid είναι ένα
µοναδικό αναγνωριστικό για κάθε χρήστη το οποίο το επιλέγει ο ίδιος.
Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται στο URI που χαρακτηρίζει κάθε
πόρο της κλάσης User.
perm_location: είναι η ιδιότητα που δηλώνει την συσχέτιση µεταξύ
της κλάσης User και της κλάσης Location η οποία αντιστοιχεί στην
κλάση του σχήµατος της γεωγραφικής οντολογίας(Εικόνα 5.2). Η
ιδιότητα αυτή περιέχει µία τιµή για µία τοποθεσία στην οποία ο
βρίσκεται συνήθως ο χρήστης.
interested_in: αντιστοιχεί στην συσχέτιση µεταξύ των πόρων της
κλάσης User και των Πόρων τις κλάσης Interest. Η συσχέτιση αυτή
δηλώνει

ότι

ένας

χρήστης

εκδηλώνει

ενδιαφέρον

για

ένα

ή

περισσότερους πόρους που αποτελούν µέλη της κλάσης Interest.
Interest: περιέχει το σύνολο των Πόρων που αποτελούν τα ενδιαφέροντα του
χρήστη. Με την κλάση αυτή µπορούµε να περιγράψουµε τα ενδιαφέροντα του
χρήστη σχετικά µε περιεχόµενο και υπηρεσίες.
o

Οι ιδιότητες τηw κλάσης User που αποτελούν µέλη της rdf:Property
είναι:
Topic: είναι το θέµα το οποίο αφορά το ενδιαφέρον του χρήστη και
ξεχωρίζει τα ενδιαφέροντα του χρήστη µεταξύ τους.

Location_Dep:

περιέχει

το

σύνολο

των

Πόρων

που

αποτελούν

τα

ενδιαφέροντα του χρήστη που εξαρτώνται από την τοποθεσία. Με την κλάση
αυτή µπορούµε να περιγράψουµε τα ενδιαφέροντα του χρήστη που
σχετίζονται µε την τοποθεσία και για τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο
εντοπισµός του χρήστη για να ικανοποιηθούν.
Not_Location_Dep: αποτελεί µία υποκλάση της κλάσης Interest και
περιέχει το σύνολο των Πόρων που είναι ενδιαφέροντα του χρήστη τα οποία
δεν εξαρτώνται από την τοποθεσία. Με την κλάση αυτή µπορούµε να
περιγράψουµε τα ενδιαφέροντα του χρήστη που δεν σχετίζονται µε κάποια
τοποθεσία.
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το RDF και η XML είναι κατάλληλα για την
αναπαράσταση του προφίλ του χρήστη διότι µε την αναπαράσταση αυτή είναι
εύκολη η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών προφίλ σε διαφορετικά
συστήµατα. Για τον λόγο αυτό περιγράψαµε το προφίλ του χρήστη µε χρήση της
XML. Στην Εικόνα5.6 φαίνεται η XML αναπαράσταση του σχήµατος της Εικόνας
5.5. Στο RDF έγγραφο (http://www.profile_schema.rdf) που δηµιουργήσαµε
γίνεται η δήλωση

των κλάσεων, των ιδιοτήτων µαζί µε τους περιορισµούς των

πεδίων τιµών και ορισµού ενός RDF σχήµατος. Επίσης εκφράζεται η ιεραρχία
των κλάσεων και των ιδιοτήτων.
Στο τελευταίο επίπεδο του σχήµατος(Εικόνα 5.5) φαίνεται ένα παράδειγµα
περιγραφής ενός τυχαίου χρήστη. Στην περιγραφή αυτή ο Πόρος &r1 είναι µέλος
της κλάσης User, και έχει ως µοναδικό αναγνωριστικό(URI) το http://www.
User_Profile.rdf/JP όπου το JP είναι το userid
ιδιότητες Fname και Lcode του
“Papadopoulos”

αντίστοιχα.

του χρήστη. Επίσης στις

Πόρου &r1 αντιστοιχούν οι τιµές “John” και

O

Πόρος

&r2

είναι

µέλος

της

κλάσης

Not_Location_Dep που είναι υποκλάση της Interest, και έχει ως µοναδικό
αναγνωριστικό(URI) το http://www.interests.rdf/Music

που αντιστοιχεί στo

ενδιαφέρον που εκδηλώνει ο χρήστης σχετικά µε την Μουσική. Η Μουσική είναι
ένα ενδιαφέρον που δεν έχει συσχέτιση µε την τοποθεσία. Η µόνη ιδιότητα του
πόρου &r2 είναι το Topic που έχει την τιµή “Music”. Ο Πόρος &r3 είναι µέλος
της κλάσης Location_Dep που είναι υποκλάση της Interest, και έχει ως µοναδικό
αναγνωριστικό(URI) το http://www.interests.rdf/Airports

που αντιστοιχεί στo

ενδιαφέρον που εκδηλώνει ο χρήστης σχετικά µε Αεροδρόµια. Τα Αεροδρόµια
είναι ενδιαφέρον που σχετίζεται άµεσα µε την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται.
Το ενδιαφέρον αυτό του χρήστη µεταφράζεται από το σύστηµα ως “τα κοντινότερα
Αεροδρόµια στον χρήστη”. Η ιδιότητα Topic που έχει την τιµή “Airports”. Ο
Πόρος &r4 είναι επίσης µέλος της κλάσης Location_Dep, και έχει ως µοναδικό
αναγνωριστικό

το

http://www.interests.rdf/Weather

που

αντιστοιχεί

στο

ενδιαφέρον του χρήστη σχετικά µε την πρόβλεψη του καιρού. Οι πρόβλεψη του
καιρού είναι καθεαυτή υπηρεσία που σχετίζεται µε την τοποθεσία. Η αίτηση αυτή
του χρήστη µεταφράζεται στο σύστηµα ως “η πρόβλεψη του καιρού στην
τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης ”.
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<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xml:lang="en"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:prof="http://www.profile_schema.rdf#"
xmlns:loc=http://www.location_schema.rdf#>
<prof: User rdf:about="http://www.User_Profile.rdf/JP">
<prof: fName> John</prof:fName >
<prof:lName>Papadopoulos</prof:lName>
<prof:userid>JP</prof:userid>
<prof:password>12345</prof:password>
<prof:permlocation>
<loc:City rdf:about="http://www.location.gr/City/Heraklion"/>
</prof:permlocation>
<prof:interested>
<prof:NotLocationDep rdf:about="http://www.interests.rdf/Music">
<prof:Topic>Music</prof:Topic>
</prof:ΝotLocationDep>
</prof:interested>
<prof:interested>
<prof:LocationDep rdf:about="http://www.interests.rdf/Airports">
<prof:Topic> Airports </prof:Topic>
</prof:LocationDep>
</prof:interested>
<prof:interested>
<prof:LocationDep rdf:about="http://www.interests.rdf/Weather">
<prof:Topic>Weather</prof:Topic>
</prof:LocationDep>
</prof:interested>
</prof:User>
</rdf:RDF>
Εικόνα 5.7: Παράδειγµα περιγραφής ενός Προφίλ χρήστη
Ο Πόρος &r5 αντιστοιχεί στην τοποθεσία της πόλης του Ηρακλείου που
περιγράψαµε

στο

γεωγραφικό

http://www.location.gr/City/Heraklion

σχήµα(Εικόνα
.

Έχουµε

5.1)µε

διαθέσιµες

για

URI
αυτόν

πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα, το γεωγραφικό πλάτος και µήκος.Επιπλέον
στο επίπεδο αυτό φαίνονται και οι συσχετίσεις µεταξύ των Πόρων. Οι συσχετίσεις
αυτές εκφράζονται µε τις εξής ∆ηλώσεις(Statements):
“http://www.User_Profile.rdf/JP perm_location
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http://www.location.gr/City/Heraklion “,

που δηλώνει ότι,

“Ο χρήστης µε

userid=JP έχει ως βασική τοποθεσία το Ηράκλειο”
“http://www.User_Profile.rdf/JP interested_in
http://www.interests.rdf/Music “
που δηλώνει ότι “Ο χρήστης µε userid=JP ενδιαφέρεται για Μουσική”
“http://www.User_Profile.rdf/JP interested_in
http://www.interests.rdf/Weather “
που δηλώνει ότι “ Ο χρήστης µε userid=JP ενδιαφέρεται για την πρόβλεψη του
καιρού της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται”
“ http://www.User_Profile.rdf/JP interested_in
http://www.interests.rdf/Airports”
που δηλώνει ότι Ο “ Ο χρήστης µε userid=JP ενδιαφέρεται για τα κοντινότερα
Αεροδρόµια”.
Στην Εικόνα 5.7 φαίνεται το RDF έγγραφο µε τα µεταδεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή ενός προφίλ χρήστη. Η περιγραφή αυτή
αντιστοιχεί στο τελευταίο επίπεδο της Εικόνας 5.5 το οποίο αποτελεί ένα
παράδειγµα περιγραφής ενός τυχαίου χρήστη. Κάθε φορά που ένας νέος
χρήστης µπαίνει στο σύστηµα και δηµιουργεί ένα καινούργιο προφίλ ,εισάγοντας
τα στοιχεία του και τα ενδιαφέροντα του, δηµιουργείται ένα τέτοιο RDF έγγραφο.
Το RDF έγγραφο µε το προφίλ του χρήστη φορτώνεται στην βάση.
Όπως περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα τα προφίλ χρήστη είναι
δυναµικά. Ο χρήστης πρέπει να έχει την δυνατότητα µέσω της κατάλληλης
διεπαφής να αλλάζει τόσο τα δυναµικά προσωπικά του στοιχεία(e-mail, userid
και password) όσο και τα ενδιαφέροντα του τα οποία µπορεί να διαφέρουν κάθε
φορά που ο χρήστης χρησιµοποιεί το σύστηµα. Όπως θα δούµε και στην
παράγραφο που αναφέρεται στην υλοποίηση του συστήµατος, η βάση δεδοµένων
που κατασκευάστηκε µε την χρήση των RDF(S) και την XML αναπαράσταση του
προφίλ, δεν υποστηρίζει την ενηµέρωση του προφίλ του χρήστη. Με την παρούσα
κατάσταση είναι µεν δυνατή η προσθήκη νέων ενδιαφερόντων για τον κάθε
Ροδούλα Καφτάκη
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χρήστη όχι όµως η διαγραφή ενδιαφερόντων που έχουν ήδη µπει στο προφίλ.
Όταν η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιµή, θα είναι δυνατή τόσο η προσθήκη
νέων ενδιαφερόντων όσο και η διαγραφή κάποιων άλλων.

5.2.4 Εντοπισµός του Χρήστη
Όταν ο χρήστης εκδηλώσει ενδιαφέροντα τα οποία εξαρτώνται από την τοποθεσία
είναι αναγκαίος ο εντοπισµός του χρήστη. Όπως παρουσιάσαµε και στο
Κεφάλαιο 2 υπάρχουν πολλά συστήµατα εντοπισµού(GPS, Active Badge,
Network positioning κ.α.) τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον
σκοπό αυτό. Τα συστήµατα αυτά διαφέρουν µεταξύ τους στον τρόπο µε τον οποίο
υπολογίζουν την τοποθεσία άλλα κυρίως στην µορφή της τοποθεσίας που
παρέχουν. Όπως αναφέραµε και στο Κεφάλαιο2 υπάρχουν δύο

µορφές

πληροφορίας: η γεωγραφική(γεωγραφικό µήκος/ πλάτος) και η συµβολική
τοποθεσία(συµβολικό όνοµα τοποθεσίας). Παρά όλα αυτά, µε χρήση της
γεωγραφικής οντολογίας είναι δυνατή η µετατροπή από την µία µορφή στην
άλλη.
Για τον εντοπισµό του χρήστη στο σύστηµα µας χρησιµοποιήσαµε µία µέθοδο η
οποία

δεν

απαιτεί

επιπλέον

εξοπλισµό

και

υποδοµή

και

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί σε φορητούς υπολογιστές οι οποίοι δεν διαθέτουν κανένα
επιπλέον σύστηµα εντοπισµού. Η µέθοδος αυτή την οποία περιγράψαµε στο
Κεφάλαιο 2 , στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν ένας υπολογιστής συνδέεται σε ένα
δίκτυο χαρακτηρίζεται από µία IP διεύθυνση. Η IP διεύθυνση αυτή αλλάζει τιµή
όταν ο υπολογιστής αλλάζει τοποθεσία. Συνεπώς είναι δυνατός ο προσδιορισµός
της τοποθεσίας αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικές µε την τοποθεσία στην οποία
αντιστοιχεί η κάθε IP διεύθυνση. Την πληροφορία αυτή µπορούν να µας την
παρέχουν οι WHOIS βάσεις δεδοµένων.
Για την αποθήκευση της τοποθεσίας στην οποία αντιστοιχεί µία IP διεύθυνση
δηµιουργήσαµε µία βάση µε µετα-δεδοµένα η οποία αντιστοιχεί σε κάθε IP
διεύθυνση την αντίστοιχη τοποθεσία. Την βάση αυτή την δηµιουργήσαµε µε
δεδοµένα που συλλέξαµε µε διάφορους τρόπους. Χρησιµοποιήσαµε την εντολή
“ls IP διεύθυνση” σε κάποια συστήµατα σε διάφορες πόλεις όποτε αποκτήσαµε
τις IP διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται από µηχανήµατα στις πόλεις αυτές.
Επίσης χρησιµοποιήσαµε την DNS (Domain Name System), η οποία είναι µία
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υπηρεσία καταλόγου του διαδικτύου, για να βρούµε τις IP διευθύνσεις διαφόρων
Domain Names των οποίων γνωρίζαµε την τοποθεσία(π.χ uoc.gr είναι στο
Ηράκλειο ενώ uoa.gr είναι στην Αθήνα). Για να επαληθεύσουµε την τοποθεσία
την οποία ήδη γνωρίσαµε χρησιµοποιήσαµε WHOIS βάσεις δεδοµένων µε τις IP
διευθύνσεις που πήραµε από το DNS. Με τους τρόπους αυτούς καταφέραµε και
δηµιουργήσαµε

µία

βάση

δεδοµένων

η

οποία

περιέχει

ένα

δείγµα

IP

διευθύνσεων της Ελλάδας µε τις αντίστοιχες τοποθεσίες τους. Όταν απαιτείται ο
εντοπισµός του χρήστη το σύστηµα ανακτά την IP διεύθυνση του client και στην
συνέχεια κάνει αναζήτηση αυτής στην βάση µεταδεδοµένων. Αν δεν βρεθεί
καταχώρηση µε αυτή την IP διεύθυνση τότε το σύστηµα κάνει χρήση των WHOIS
βάσεων δεδοµένων.
Οι WHOIS βάσεις δεδοµένων περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε τον κάτοχο της
κάθε IP διεύθυνσης και την τοποθεσία στην οποία έχει καταχωρηθεί η διεύθυνση
αυτή. Το DNS χρησιµοποιείται από τους υπολογιστές για να µεταφράζει τα
Domain Names σε IP διευθύνσεις. Μέσω λοιπόν της βάσης δεδοµένων του DNS
µπορούµε δεδοµένου ενός Domain Name να πάρουµε την αντίστοιχη ΙΡ
διεύθυνση. Υπάρχει και η δυνατότητα του ανάστροφου DNS όπου δεδοµένης
µίας ΙΡ διεύθυνσης µπορούµε να βρούµε το αντίστοιχο Domain Name[DNSa].
Υπάρχουν υπηρεσίες που είναι γνωστές ως Regional Internet Registry (RIR) που
δίνουν την δυνατότητα επερώτησης της WHOIS βάσής δεδοµένων µε χρήση της
ΙΡ διεύθυνσης[Ενότητα 1.2.7.1]. Συγκεκριµένα, µία και η υλοποίηση έγινε µόνο
τον χώρο της Ελλάδας για τον εντοπισµό του χρήστη χρησιµοποιήσαµε την: RIPE
NCC (Réseaux IP Européens) – (Europe, the Middle East, Central Asia, and
African countries located north of the equator )23 ,η οποία είναι κατάλληλη για
να παρέχει WHOIS πληροφορίες σχετικές µε IP διευθύνσεις που βρίσκονται στην
Ευρώπη. Αν δεν βρεθεί εκεί καταχώρηση για την συγκεκριµένη IP διεύθυνση
τότε υπάρχουν και άλλα RIR για αναζήτηση.

5.3

Μέθοδος εντοπισµού µέσω IP διεύθυνσης

Στο σηµείο αυτό θα δώσουµε µία αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που
ακολουθείται από το σύστηµα για τον υπολογισµό της τοποθεσίας που βρίσκεται
ο χρήστης. Όταν ένας χρήστης µπαίνει στο σύστηµα, γίνεται

23

http://www.ripe.net/
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Σχήµα για την ΙΡ

RDF/ RDFS layer

Property
subClassOf
instanceOf

rdfs:Resource

rdfs:Class

Property instance

rdfs: Property

String

LCode
located
IP

Location

LName
Latitude

String
String

IPaddress
Longitude

String

String
City

Περιγραφή IP διεύθυνσης

25.1330
Longitude
147.52.8.76

&r1
IPaddress

located

&r2

35.3330

Latitude
LName
LCode

Heraklion

r1: http://www.IP.gr/147.52.8.76

HER

r2: http://www.location.gr/City/Heraklion

Εικόνα 5.8: To RDF σχήµα για τις IP διευθύνσεις
ανάκτηση των ενδιαφερόντων του από το αποθηκευµένο προφίλ του, µε χρήστη
των κατάλληλων επερωτήσεων που θα περιγράψουµε παρακάτω. Αν ο χρήστης
έχει επιλέξει ενδιαφέροντα τα οποία εξαρτώνται από την τοποθεσία(π.χ.
πρόβλεψη καιρού, αεροδρόµια, χάρτες) τότε το σύστηµα προχωράει στον
εντοπισµό του χρήστη.
Για την αποθήκευση της τοποθεσίας που αντιστοιχεί σε κάθε IP διεύθυνση
δηµιουργήσαµε µία βάση µεταδεδοµένων µε χρήση του κατάλληλου RDF
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<rdfs:Class rdf:ID="IP">
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="IPaddress">
<rdfs:domain rdf:resource="#IP"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="located">
<rdfs:domain rdf:resource="#IP"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Location"/>
</rdf:Property>

Εικόνα 5.9: XML αναπαράσταση του σχήµατος της Εικόνας 5.8
σχήµατος και τις αντίστοιχής XML περιγραφής του. Στην Εικόνα 5.8 φαίνεται το
σχήµα αυτό, το οποίο εισάγει µία καινούργια κλάση: την κλάση IP :
Η κλάση IP που είναι µέλος του πόρου rdfs:Class περιλαµβάνει όλους
τους πόρους που έχουν την ιδιότητα να είναι IP διευθύνσεις. Λόγω της
µοναδικότητας των IP διευθύνσεων , η ίδια η διεύθυνση µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως αναγνωριστικό URI. Οι κλάσεις IP περιέχει δύο
ιδιότητες που είναι µέλη του rdf:Property:

o

IP address: είναι το γνώρισµα που αντιστοιχεί στην ίδια την ΙΡ
διεύθυνση. Έχει πεδίο τιµών το σύνολο όλων των IP διευθύνσεων.

o

Located: η ιδιότητα αυτή δηλώνει την συσχέτιση που υπάρχει
µεταξύ των πόρων της κλάσης IP και της κλάσης Location. Με
χρήση της ιδιότητας αυτής µπορούµε να αντιστοιχίσουµε σε κάθε
IP διεύθυνση µία τοποθεσία.

Η XML αναπαράσταση του σχήµατος της Εικόνας 5.8 φαίνεται στην Εικόνα 5.9:
Στο rdf έγγραφο (http://www.ip_schema.rdf)αυτό δηλώνεται η κλάση IP και η
συσχέτιση της µε την κλάση της τοποθεσίας Location(Εικόνα 5.1).
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?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xml:lang="en"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:ip="http://www.ip_schema.rdf#"
xmlns:loc="http://www.location_schema.rdf#">
<ip:IP rdf:about="http://www.IP.gr/147.52.8.76">
<ip:IPaddress>147.52.8.76</ip:IPaddress>
<ip:located>
<loc:City rdf:about="http://www.location.gr/City/Heraklion"/>
</ip:located>
</ip:IP>
</RDF>

Εικόνα 5.10: Παράδειγµα περιγραφή µίας IP διεύθυνσης
Η κατασκευή του σχήµατος που εισάγει την συσχέτιση µεταξύ της κλάσης IP και
της κλάσης Location είναι πολύ σηµαντική για την µετατροπή µίας δεδοµένης IP
διεύθυνσης σε όνοµα τοποθεσίας(IP to location) ή στις αντίστοιχες
γεωγραφικές

συντεταγµένες(IP

to

longitude/latitude).

Ένα

παράδειγµα

περιγραφής ενός πόρου που ανήκει στην κλάση ΙΡ φαίνεται στην Εικόνα 5.10
Για τον εντοπισµό του χρήστη το σύστηµα αρχικά παίρνει, µε χρήση της
κατάλληλης

εντολής(π.χ.

getenv("remote_addr")),

την

IP

διεύθυνση

του

υπολογιστή από τον οποίο ο χρήστης συνδέεται µε το σύστηµα. Στην συνέχεια
κάνει αναζήτηση της IP διεύθυνσης, στη βάση, µε χρήση της κατάλληλης
επερώτησης που θα περιγράψουµε στην παρακάτω ενότητα. Αν η IP διεύθυνση
υπάρχει καταχωρηµένη στην βάση τότε αυτό σηµαίνει ότι είναι γνωστή η
τοποθεσία της και συνεπώς, έχουµε βρει την τοποθεσία στην οποία αντιστοιχεί
στην IP διεύθυνση που χρησιµοποιεί ο χρήστης. Αν η IP διεύθυνση δεν βρεθεί
καταχωρηµένη στην βάση τότε γίνεται επερώτηση µίας WHOIS βάσης δεδοµένων
για να πάρουµε την τοποθεσία.
Η επερώτηση της WHOIS βάσης δεδοµένων γίνεται µε χρήση του RIPE NCC
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η IP διεύθυνση(π.χ 147.52.8.76) αποτελεί
παράµετρο για την αναζήτηση:
103

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Κεφάλαιο 5. LAS- Ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας
% This is the RIPE Whois server.
% The objects are in RPSL format.
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/ripencc/pub-services/db/copyright.html
inetnum:

147.52.0.0 - 147.52.255.255

netname:

UOFCRETE

descr:

University of Crete

descr:

Heraklion, Crete

country:

GR

admin-c:

GF262-RIPE

tech-c:

MK16248-RIPE

status:

ASSIGNED PI

mnt-by:

AS6867-MNT

changed:

kalogirou@ucnet.uoc.gr 20020205

source:

RIPE

route:

147.52.0.0/16

descr:

University of Crete

origin:

AS6867

mnt-by:
changed:
source:

AS6867-MNT
kalogirou@ucnet.uoc.gr 20020204
RIPE

person:

Giannis Fragiadakis

address:

University of Crete

address:

Knossou Str,Ampelokhpoi,Heraclion

address:

PO BOX 71409

phone:

+30 81 393307

phone:

+30 81 393312

fax-no:

+30 81 393318

e-mail:

jfragiad@ucnet.uoc.gr

nic-hdl:

GF262-RIPE

changed:

N.Papakostas@noc.ntua.gr 19961210

changed:

haniotak@ucnet.uoc.gr 20000512

source:

RIPE

person:

Michalis Kalogirou

address:

UCnet, University of Crete

address:

Zip: 71409 - Heraclion, Greece

phone:

+3081393316

Εικόνα 5.11: Η απάντηση του ripe στην αναζήτηση της IP διεύθυνσης 147.52.8.76
Ροδούλα Καφτάκη
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http://www.ripe.net/perl/whois?form_type=simple&full_query_string=&searc
htext=147.52.8.76&do_search=Search.
Η απάντηση του ripe στην παραπάνω αίτηση φαίνεται στην Εικόνα 5.11. Αν η ΙΡ
διεύθυνση δεν βρεθεί στο ripe τότε γίνεται αναζήτηση σε κάποιο άλλο RIR.
Όπως φαίνεται η απάντηση του ripe παρέχει πολλές πληροφορίες για µία
δεδοµένη IP διεύθυνση. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν στοιχεία για τον
ιδιοκτήτη,

στοιχεία

επαφής,

και

στοιχεία

που

αφορούν

την

τοποθεσία.

Παρατηρείται ότι η απάντηση του ripe είναι διαµορφωµένη σε στήλες, όπου κάθε
στήλη έχει µία ετικέτα. Η ετικέτα country: αντιστοιχεί στην πληροφορία σχετικά
µε την χώρα στην οποία βρίσκεται καταχωρηµένη η IP διεύθυνση(συνήθως µε τη
µορφή κωδικού). Επίσης πληροφορία σχετική µε την τοποθεσία εντοπίζουµε στις
στήλες

µε

ετικέτες

descr:

και

address:.

Από

την

απάντηση

του

ripe

αποµονώνουµε µόνο τις στήλες µε την πληροφορία που σχετίζεται µε την
τοποθεσία. Αποµονώνουµε δηλαδή τις στήλες µε ετικέτες country:, descr: και
address:. Στην Εικόνα 5.11 έχουµε επισηµάνει µε διαφορετικό χρώµα τα πεδία
που µας δίνούν πληροφορίες σχετικές µε την τοποθεσία.
Συγκεκριµένα, στην απάντηση της Εικόνας 5.11 που αφορά την IP διεύθυνση
147.52.8.76, το πεδίο country: µας πληροφορεί ότι ο κωδικός της χώρας είναι
GR, συνεπώς η διεύθυνση αυτή ανήκει στην Ελλάδα. Από τα υπόλοιπα πεδία
παίρνουµε

χρήσιµες

πληροφορίες

ότι

η

IP

διεύθυνση

βρίσκεται

στην

Κρήτη(Crete) και ότι είναι συγκεκριµένα στο Ηράκλειο(Heraklion, Heraclion).
Στο σηµείο αυτό θα υπενθυµίσουµε το πρόβληµα της συνωνυµίας. Στην
απάντηση του ripe το Ηράκλειο εµφανίζεται µε δύο ονόµατα

Heraklion και

Heraclion. Και τα δύο ονόµατα είναι συνώνυµα και δηλώνουν την ίδια πόλη.
Επίσης µία επιπλέον χρήσιµη πληροφορία που παίρνουµε είναι ο Ταχυδροµικός
Κώδικας ο οποίος αποτελεί σηµαντική πληροφορία για την εύρεση της
αντίστοιχής τοποθεσίας.
Το σύστηµα µας σαρώνει την απάντηση από το ripe και αποµονώνει τα πεδία µε
τις χρήσιµες πληροφορίες. Στο σηµείο αυτό γίνεται πάλι χρήση της βάσης
δεδοµένων της γεωγραφικής οντολογίας. Με κατάλληλη επερώτηση παίρνουµε
όλες τις πόλεις που έχουν καταχωρηθείς στην αντίστοιχη χώρα(στο συγκεκριµένο
παράδειγµα η Ελλάδα). Το σύστηµα αναζητάει να βρει µία από αυτές τις πόλεις
στα αποµονωµένα πεδία. Αν αυτή η πόλη βρεθεί τότε έχουµε βρει την
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πληροφορία που ζητούσαµε και αυτή θεωρείται ως η τοποθεσία του χρήστη. Οι
διάφορες δοκιµές που έγιναν, έδειξάν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η
αναζήτηση στο ripe οδηγεί στην εύρεση της τοποθεσίας. Όταν βρεθεί η τοποθεσία
που αντιστοιχεί στην IP διεύθυνση, τότε αυτή φορτώνεται στην βάση δεδοµένων
ώστε την επόµενη φορά που ένας χρήστης θα συνδεθεί µέσω αυτής , να µην
χρειαστεί να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Η εισαγωγή της IP διεύθυνσης και
της τοποθεσίας στην βάση γίνεται µε την κατασκευή ενός RDF εγγράφου σαν
αυτό που φαίνεται στη Εικόνα 5.10.
Αν η τοποθεσία, στην οποία αντιστοιχεί η IP διεύθυνση, δεν βρεθεί ούτε στην
βάση δεδοµένων που διατηρούµε ούτε µέσω του ripe τότε το σύστηµα ζητάει από
τον χρήστη να εισάγει την τρέχουσα τοποθεσία του. Η τοποθεσία αυτή
χρησιµοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών. Η τοποθεσία αυτή µαζί µε την
αντίστοιχη IP διεύθυνση µπορεί να καταχωρηθεί στην βάση ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί την επόµενη φορά που κάποιος χρήστης χρησιµοποιήσει το
σύστηµα από αυτή την ΙΡ διεύθυνση. Στο σηµείο αυτό αντιµετωπίζεται πρόβληµα
ανακρίβειας, για το λόγο ότι δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι ο χρήστης
µας έδωσε σωστή πληροφορία για την τρέχουσα τοποθεσία του.

5.3.1 Απόδοση της µεθόδου και προτάσεις βελτίωσης
∆οκιµές που γίνανε µε χρήση ενός σηµαντικού δείγµατος IP διευθύνσεων από
διάφορα µέρη της Ελλάδας, έδειξαν ότι η µέθοδος έχει ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.
Όπως αναφέραµε και στο Κεφάλαιο 2, όπου περιγράψαµε την µέθοδο
εντοπισµού του χρήστη µε βάση την IP διεύθυνση που χρησιµοποιεί, η µέθοδος
αυτή δεν είναι πάντα αποδοτική. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Συχνά
συµβαίνει η καταχώρηση της τοποθεσίας για µία IP διεύθυνση να µην συµπίπτει
µε την πραγµατική τοποθεσία του χρήστη. Επίσης οι WHOIS βάση δεδοµένων
στην οποία γίνεται η αναζήτηση µπορεί να µην έχει έγκυρα ή ενηµερωµένα
στοιχεία και συνεπώς να πάρουµε λανθασµένες πληροφορίες.
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η µέθοδος αυτή είναι η
συνωνυµία. Όταν η αναζήτηση στην απάντηση του ripe γίνεται µε χρήση του
ονόµατος της τοποθεσία τότε θα πρέπει να ληφθεί υπό όψιν ότι υπάρχουν πολλές
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διαφορετικές ονοµασίες για µία τοποθεσία ή µία ονοµασία µπορεί να γράφεται
µε διάφορους τρόπους. Στο παράδειγµα που παρουσιάσαµε παραπάνω η
απάντηση του ripe περιείχε το Ηράκλειο µε δύο τρόπους Heraklion και
Heraclion. Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήσαµε για να πάρουµε τα ονόµατα
των πόλεων για να γίνει η αναζήτηση, περιέχει την πόλη Ηράκλειο µε το όνοµα
Heraklion. Συνεπώς αν στην απάντηση του ripe υπήρχε µόνο το όνοµα
Heraclion, η αναζήτηση για την τοποθεσία δεν θα ήταν επιτυχείς. Μία λύση στο
πρόβληµα αυτό αποτελεί η χρήση ενός θησαυρού µε γεωγραφικά ονόµατα όπως
αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα.
Μία βελτίωση του συστήµατος θα µπορούσε να είναι η χρήση της πληροφορίας
του Ταχυδροµικού Κώδικα στον οποίο είναι καταχωρηµένη η αντίστοιχη IP
διεύθυνση. Για τον σκοπό αυτό, τόσο η οντολογία όσο και η βάση δεδοµένων θα
πρέπει να εµπλουτιστούν µε την πληροφορία αυτή. Στην κλάση Location θα
πρέπει να προστεθεί µία επιπλέον ιδιότητα(Zip Code) η οποία να έχει ως τιµή
ένα σύνολο από ταχυδροµικούς κώδικες οι οποίοι ανήκουν στην κάθε τοποθεσία.
Μετά από αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο ταχυδροµικός κώδικας που
µας δίνει το ripe για την εύρεση της τοποθεσίας.
Το βασικότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν απαιτεί επιπλέον
εξοπλισµό για τον εντοπισµό του χρήστη. Μπορεί να εφαρµοστεί σε οποιονδήποτε
φορητό υπολογιστή χωρίς επιπλέον υποδοµή. Οι δοκιµές που κάναµε έδειξαν
µία αρκετά καλή απόδοση, η οποία θα µπορούσε να βελτιωθεί µε τις
προτεινόµενες αλλαγές.

5.4

Επεξεργασία Επερωτήσεων

Το σύστηµα εκτελεί ένα σύνολο από επερωτήσεις

τόσο για την ανάκτηση των

ενδιαφερόντων του χρήστη όσο και για τον εντοπισµό του και την τελική παροχή
υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας. Όπως αναλυτικά αναφέραµε στο Κεφάλαιο
4 οι επερωτήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες[SDK01a]:
Επερωτήσεις µη-σχετικές µε την Τοποθεσία
Επερωτήσεις εξαρτώµενες από την τοποθεσία
Επερωτήσεις Τοποθεσίας και
Επερωτήσεις µε γνώση της τοποθεσίας
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Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσαµε τους ορισµούς για κάθε κατηγορία και
αναλύσαµε τις διαφορετικές απαιτήσεις για την επεξεργασία τους. Στην παρούσα
ενότητα θα παρουσιάσουµε τις επερωτήσεις που εκτελεί το σύστηµα µας
ταξινοµώντας τις στις παραπάνω κατηγορίες.
Όταν ένας νέος χρήστη θέλει να χρησιµοποιήσει το σύστηµα, πρέπει πρώτα να
δηµιουργήσει ένα προφίλ. Για το σκοπό αυτό επιλέγεί ένα userid το οποίο πρέπει
να είναι µοναδικό. Για τον σκοπό αυτό εκτελείται µία επερώτηση για την
εξακρίβωση του αν χρησιµοποιείται ήδη αυτό το αναγνωριστικό από έναν άλλο
χρήστη. Η επερώτηση αυτή είναι “Βρες τα userid των χρηστών που είναι ίδια µε
το userid που πληκτρολόγησε ο χρήστης”. Στην συνέχεια, όταν ο χρήστης έχει
µπει ήδη στο σύστηµα, γίνεται ανάκτηση των ενδιαφερόντων του από το
αποθηκευµένο προφίλ: “ Βρες τα ενδιαφέροντα του χρηστή µε userid= id του
χρήστη ”. Μια και τα ενδιαφέροντα του χρήστη έχουν κατηγοριοποιηθεί σε µη
εξαρτώµενα και εξαρτώµενα από την τοποθεσία, η ανάκτηση των ενδιαφερόντων
µπορεί να γίνει µε δύο ξεχωριστές επερωτήσεις: “ Βρες τα ενδιαφέροντα του
χρηστή που είναι εξαρτώµενα από την τοποθεσία µε userid= χ ” και “ Βρες τα
ενδιαφέροντα του χρηστή που είναι µη- εξαρτώµενα από την τοποθεσία µε
userid= χ ”. Όλες αυτές οι επερωτήσεις που αναφέραµε, οι οποίες δεν περιέχουν
κανένα γνώρισµα εξαρτώµενο από την τοποθεσία ανήκουν στην κατηγορία των
Επερωτήσεων µη σχετικών µε την τοποθεσία.
Όταν ο χρήστης έχει δηλώσει ενδιαφέροντα που εξαρτώνται από την τοποθεσία,
αυτά µεταφράζονται στο σύστηµα ως Επερωτήσεις που εξαρτώνται από την
τοποθεσία .Για παράδειγµα, αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για τα αεροδρόµια τότε η
επερώτηση που τίθεται είναι “ Βρες τα κοντινότερα αεροδρόµια στην τοποθεσία
του χρήστη ” ή όταν ζητήσει την πρόβλεψη του καιρού, αυτή αντιστοιχεί στην
επερώτηση “∆ώσε την πρόβλεψη του καιρού για την τοποθεσία του χρήστη”.
Αυτές είναι Επερωτήσεις εξαρτώµενες από την τοποθεσία οι οποίες πρέπει να
µετατραπούν σε Επερωτήσεις µε γνώση της τοποθεσίας ώστε να µπορεί να
επιστραφεί στον χρήστη η κατάλληλη υπηρεσία µε γνώση της τοποθεσίας
(location aware service).
Για την µετατροπή των Επερωτήσεων που είναι εξαρτώµενες από την τοποθεσία
σε Επερωτήσεις µε γνώση της τοποθεσίας πρέπει να γίνει πρώτα ο εντοπισµός του
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χρήστη ώστε το γνώρισµα που εξαρτάται από την τοποθεσία να πάρει
συγκεκριµένη

τιµή.

Για

την

εύρεση

της

τοποθεσίας

του

χρήστη,

χρησιµοποιούνται Επερωτήσεις τοποθεσίας. Μία γενική µορφή µίας τέτοιας
επερώτησης είναι “Βρες την τοποθεσία του χρήστη”. Στην µέθοδο εντοπισµού του
χρήστη µε βάση την ΙΡ διεύθυνση οι επερωτήσεις παίρνουν την µορφή “Βρες την
τοποθεσία στην οποία αντιστοιχεί η ΙΡ διεύθυνση ”. Η απάντηση σε µία
Επερώτηση τοποθεσίας είναι µία τοποθεσία είτε µε την συµβολική της
µορφή(όνοµα) είτε µε την µορφή συνταγµένων ή ταχυδροµικού κώδικα. Για την
µετατροπή της τοποθεσίας αυτής στην απαιτούµενη από το σύστηµα µορφή
εκτελούνται επερωτήσεις της µορφής: “Βρες το όνοµα της τοποθεσία µε
συντεταγµένες (χ,y)” ή “Βρες το όνοµα της τοποθεσία που περιλαµβάνει τον
ταχυδροµικό κώδικα χ” ή “Βρες τις συντεταγµένες της τοποθεσία µε όνοµα χ”.
Αποτέλεσµα της εκτέλεσης Επερωτήσεων τοποθεσίας είναι η απόκτηση της
κατάλληλης τοποθεσίας στην κατάλληλη µορφή.
Όταν η τιµή του γνωρίσµατος της τοποθεσίας γίνει γνωστή, οι Επερωτήσεις
εξαρτώµενες από την τοποθεσία µετατρέπονται σε Επερωτήσεις µε γνώση της
τοποθεσίας. Τα γνωρίσµατα της τοποθεσίας αντικαθιστούνται µε την αντίστοιχη
τιµή και έτσι οι επερωτήσεις παίρνουν την µορφή: “ Βρες τα κοντινότερα
αεροδρόµια στο Ρέθυµνο” ή “∆ώσε την πρόβλεψη του καιρού για την πόλη του
Ηρακλείου”. Οι επερωτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται από το σύστηµα για την
επιλογή των υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας, οι οποίες αποτελούν και τον
βασικό στόχο του.

5.4.1 RQL
Όπως έχουµε ήδη περιγράψει, όλα τα σχήµατα που δηµιουργήθηκαν για την
ανάπτυξη του συστήµατος µας είναι σε RDF, και η αναπαράσταση τους έχει γίνει
µε χρήση του συντακτικού της XML. Συνεπώς η τα δεδοµένα που περιγράφουν
τις συνιστώσες του συστήµατος(γεωγραφική οντολογία, προφίλ του χρήστη και ΙΡ
δεδοµένα)

είναι

RDF(S)

µεταδεδοµένα.

Για

την

επεξεργασία

τόσο

των

επερωτήσεων που περιγράψαµε παραπάνω όσο και οποιασδήποτε επιπλέον
επερώτησης στα µεταδεδοµένα αυτά, είναι

αναγκαία µια κατάλληλη γλώσσα

επερώτησης. Στο Κεφάλαιο 3 κάναµε µία σύντοµη παρουσίαση και σύγκριση
µερικών

γλωσσών

επερώτησης

πάνω

σε

RDF/RDFS.

Η

σύγκριση

αυτή

δικαιολογεί την επιλογή της RQL ως γλώσσα επερώτησης των σχηµάτων µας.
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Η RQL είναι µία τυποποιηµένη γλώσσα επερώτησης, η οποία ορίζεται από ένα
σύνολο επερωτήσεων και τελεστών επανάληψης(iterators). Οι επερωτήσεις αυτές
µαζί µε τους τελεστές επανάληψης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν

για την

δηµιουργία πιο πολύπλοκών επερωτήσεων µέσω λειτουργικής σύνθεσης. Η RQL
υποστηρίζει γενικευµένες εκφράσεις µονοπατιών (generalized path expressions)
µε µεταβλητές σε ετικέτες κόµβων (κλάσεων) και ακµών (ιδιοτήτων). Τέλος,
υποστηρίζει επερωτήσεις µε συνολοθεωρητικούς τελεστές, XML Schema τύπους
δεδοµένων

συναρτήσεις

συνάθροισης

(aggregate)

και

οµαδοποίησης

και

αριθµητικές πράξεις επί τιµών δεδοµένων. Η RQL παρέχει την δυνατότητα
επερώτησης και των τριών επιπέδων των σχηµάτων(RDF/RDFS layer and
namespace,επίπεδο σχήµατος, επίπεδο περιγραφής) που φαίνονται στην Εικόνα
5.2. Παραδείγµατα επερωτήσεων στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο µπορεί ο
αναγνώστης να βρει στο [KC02]. Εµείς θα παρουσιάσουµε στο σηµείο αυτό τις
επερωτήσεις, σε επίπεδο περιγραφής, που µπορούν να εκτελεστούν στο σύστηµα
µας µε χρήση της γλώσσας RQL.
Επερωτήσεις µη-σχετικές µε την Τοποθεσία

o

Q1.1: Select X
From User{Y}.userid{X}
Where X=\"$insert_id\"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες τα userid των χρηστών που είναι ίδια µε το
userid που πληκτρολόγησε ο χρήστης”

o

Q1.2: Select X
From {Y;User}interested_in{; Interest}.topic{X}, {Y}userid{Z}
Where Z=\"$id\"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “ Βρες τα ενδιαφέροντα του χρηστή µε userid= id
του χρήστη ”

o

Q1.3: Select X
From {Y;User}interested_in{; Location_Dep}.topic{X}, {Y}userid{Z}
Where Z=\"$id\"
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Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες τα ενδιαφέροντα του χρηστή που είναι
εξαρτώµενα από την τοποθεσία µε userid= id”

o

Q1.4: Select X
From {Y;User}interested_in{; Not_Location_Dep }.topic{X},
{Y}userid{Z}
Where Z=\"$id\"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες τα ενδιαφέροντα του χρηστή που είναι µη
εξαρτώµενα από την τοποθεσία µε userid= id”.
Επερωτήσεις Τοποθεσίας

o

Q2.1: Select Χ
From select B from IP{Y}.ipaddress{X}, {Y}located.lname{B}
Where X="$IP"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες την τοποθεσία στην οποία αντιστοιχεί η ΙΡ
διεύθυνση ”.

o

Q2.2: Select Χ,Υ
From IP{A}.ipaddress{B}, {A}located{Ζ}.latitude{X},
{Z}.longitude{Y}
Where A="$IP"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες τις συντεταγµένες που αντιστοιχούν στην ΙΡ
διεύθυνση ”.

o

Q2.3: Select X ,Y
From Location {Ζ}.lName{B}, {Z}.latitude{X}, {Z}. longitude {Y}
Where B="name"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Βρες τις συντεταγµένες της τοποθεσία µε όνοµα
name”.
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o

Q2.4: Select X
From Country{A}.cname{X}, {A}has{Z;Region},
{Z}consistof{Y;Prefecture}, {Y}contains{;City}.lname{B}
Where B="name"

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Σε ποια χώρα ανήκει η τοποθεσία µε όνοµα
name”.

o

Q2.5: Select X
From Region{A}.consistof{Z; Prefecture},
{Z}contains{;City}.lName{X}
Where A=(Select X
From Region{X}.consistof{K; Prefecture},
{K}contains{;City}.lName{B}
Where B="name")

Αντιστοιχεί στην επερώτηση: “Ποίες είναι η κοντινότερες πόλεις στη πόλη µε
όνοµα name”

24.

Οι Επερωτήσεις µη σχετικές µε την τοποθεσία χρησιµοποιούνται κυρίως για
αναγνώριση του χρήστη ή για αναζήτηση στοιχείων µέσα από το προφίλ του.
Όπως αναφέραµε και παραπάνω όταν ένας χρήστης εκφράσει ενδιαφέρον για µία
υπηρεσία που εξαρτάται από την τοποθεσία του τότε αυτή µεταφράζεται ως µία
επερώτηση(αίτηση) του χρήστη προς το σύστηµα(Επερώτηση εξαρτώµενη από την
τοποθεσία). Για να ικανοποιηθεί µία τέτοια αίτηση του χρήστη θα πρέπει τα
γνωρίσµατα που σχετίζονται µε την τοποθεσία να αντικατασταθούν µε τιµές . Για
το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι Επερωτήσεις τοποθεσίας. Η απάντηση σε µία
επερώτηση τοποθεσίας είναι µία τοποθεσία σε οποιαδήποτε µορφή. Η τοποθεσία
αυτή χρησιµοποιείται ως παράµετρος για την αναζήτηση υπηρεσιών µε βάση την
τοποθεσία αυτή.

24

θεωρούµε «κοντινότερες» αυτές που ανήκουν στην ίδια περιφέρεια
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5.5

Υπηρεσίες µε γνώση της τοποθεσίας

Σκοπός του συστήµατος είναι να παρέχει τελικά στον χρήστη, υπηρεσίες οι
οποίες να σχετίζονται µε την τρέχουσα τοποθεσία του. Τέτοιες υπηρεσίες είναι
για παράδειγµα ο καιρός, κοντινά αεροδρόµια, κοντινά εστιατόρια, χάρτης,
τοπικές εφηµερίδες, τοπικές αγγελίες κ.α. Υπηρεσία µε γνώση της τοποθεσίας
είναι οποιαδήποτε υπηρεσία της οποίας το περιεχόµενο αλλάζει ανάλογα µε την
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει κάθε
υπηρεσία που επιθυµεί ο χρήστης υλοποιείται µε µία επερώτηση µε γνώση της
τοποθεσίας στο σύνολο το υπηρεσιών µε αποτέλεσµα την ανάκτηση υπηρεσιών
που αντιστοιχούν στην συγκεκριµένη τοποθεσία.
Για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών στον χρήστη είναι απαραίτητη η
αναζήτηση τους µε τις κατάλληλες παραµέτρους(θέµα, τοποθεσία κ.α.).

Η

αναζήτηση αυτή γίνεται µέσα στο σύνολο των υπηρεσιών του Παγκόσµιου
Ιστού(Web Services). Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ανάγκη για περιγραφή των
υπηρεσιών µε τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση. Όπως περιγράψαµε και
σε προηγούµενες ενότητες, η XML αποτελεί µία γλώσσα η οποία χρησιµοποιείται
για την περιγραφή των υπηρεσιών του Παγκόσµιου Ιστού. Η WSDL(Web Services
Description Language) [CCM+01] είναι µία γλώσσα περιγραφής των υπηρεσιών
του Ιστού, η οποία βασίζεται στην XML. Η WDSL περιγράφει τα µηνύµατα που
ανταλλάσσονται, τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται και το URL στο οποίο
είναι διαθέσιµη κάθε υπηρεσία.
Για την ανάκτηση των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τον χρήστη απαιτείται η
επερώτηση στο σύνολο των υπηρεσιών του ιστού(service repository) ή µία κλήση
υπηρεσίας(service call). Ένα service call µε παραµέτρους το κάθε ενδιαφέρον
του χρήστη που παίρνούµε από το αποθηκευµένο προφίλ του και την τοποθεσία
του η οποία προκύπτει από τον εντοπισµό του, θα επιστρέψει στον χρήστη την
αντίστοιχη υπηρεσία µε γνώση της τοποθεσίας την οποία επιθυµούσε.
Η Active XML[AB02] είναι µία peer- to-peer αρχιτεκτονική , στην οποία κάθε
ενεργός peer διαχειρίζεται ενεργά έγγραφα/ δεδοµένα και εµπεδωµένες κλήσεις
υπηρεσιών του ιστού(web service calls). Παρέχει την δυνατότητα ορισµού των
υπηρεσιών του ιστού ως επερωτήσεις µε τις κατάλληλες παραµέτρους πάνω σε
αυτά τα ενεργά έγγραφα/ δεδοµένα. Η Active XML µπορεί να χρησιµοποιηθεί
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για την κλήση υπηρεσιών µε παραµέτρους το ενδιαφέρον του χρήστη και την
τοποθεσία.
Για την αναζήτηση υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας του χρήστη, πρέπει να
είναι διαθέσιµη η τοποθεσία µε την οποία σχετίζεται η υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει
για όλους τους Πόρους του Παγκόσµιου Ιστού. Στις [DGS00,G00] προτείνεται ο
υπολογισµός της γεωγραφικής εµβέλειας των Πόρων. Η γεωγραφική εµβέλεια των
υπηρεσιών/ πόρων είναι η τοποθεσία µε την οποία σχετίζεται και συνεπώς
ενδιαφέρουν κυρίως το κοινό της τοποθεσίας αυτής. Ο υπολογισµός της
γεωγραφικής εµβέλειας των υπηρεσιών/ πόρων, θα ήταν χρήσιµος για την
αναζήτηση µε βάση την τοποθεσία. Στην υλοποίηση του συστήµατος µας
βρήκαµε υπηρεσίες στις οποίες ήταν δυνατή η αναζήτηση µε βάση την τοποθεσία
ή κάποιου κωδικού που να αντιστοιχεί σε τοποθεσία(π.χ. HER για Heraklion).
Τέτοιες υπηρεσίες ήταν η πρόβλεψη του καιρού, χάρτης, κινηµατογράφοι.
Κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως τα αεροδρόµια, δεν έδιναν αυτή την δυνατότητα
απευθείας αναζήτησης µε παράµετρο την τοποθεσία και γι αυτό η αναζήτηση
έγινε µε λεκτική αναζήτηση τοποθεσιών.
Ένα σηµαντικό θέµα για την υλοποίηση υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσία είναι
η συλλογή των πηγών πληροφορίας µε κριτήρια την προτίµηση του χρήστη και
την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Η διαδικασία αυτόµατης αναζήτησης των µε
βάση την γεωγραφική περιοχή στην οποία αναφέρονται δεν είναι απλή. Όπως
φαίνεται και στην αρχιτεκτονική που περιγράψαµε στο προηγούµενο Κεφάλαιο,
µεταξύ των υπηρεσιών και του χρήστη µεσολαβεί κάποιο λογισµικό το οποίο
αναλαµβάνει να ανακαλύψει υπηρεσίες που σχετίζονται µε την τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται ο χρήστης. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε την εκτέλεση
επερωτήσεων µε γνώση της τοποθεσίας.

5.5.1 Mobile Info Search
Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την ανάπτυξη λογισµικού που να
µεσολαβεί µεταξύ του χρήστη και των υπηρεσιών και τα επιστρέφει στον χρήστη
υπηρεσίες µε γνώση της γεωγραφικής του θέσης. Μια τέτοια προσπάθεια είναι η
Mobile Info Search[Τ00], η οποία αποτελεί έναν πράκτορα (agent) µεταξύ του
χρήστη και των πηγών πληροφορίας. Η αναζήτηση
Location-Oriented Meta Search

γίνεται µε δύο τρόπους,

και µε Location-Oriented Robot-Based

Search. Όπως ήδη έχουµε αναλύσει πριν από την αναζήτηση θα πρέπει πρώτα
Ροδούλα Καφτάκη
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να γίνεται µετατροπή της πληροφορίας της τοποθεσίας στον κατάλληλο βαθµό
λεπτοµέρειας που απαιτείται για την κλήση κάθε υπηρεσίας. Παρακάτω φαίνεται
η διαδικασία για την αναζήτηση υπηρεσίας Χρυσού Οδηγού για τον χρήστη µε
την µέθοδο Location-Oriented Meta Search[T00]:
1.

Παράµετροι: η τοποθεσία του χρήστη και η προτίµηση του για µία
υπηρεσία (π.χ. longitude= 139.36.27, latitude=35.25.24, target= Yellow
Pages)

2.

Μετατροπή
γεωγραφικής

της

τοποθεσίας
βάσης

στην

κατάλληλη

δεδοµένων

(π.χ.

µορφή

µε

χρήση

(longitude=

της

139.36.27,

latitude=35.25.24) ⇒ address=”Tokyo, Chuo-ku, Ginza 4”.
3.

Υπολογισµός του τιµής της τοποθεσίας για την οποία θα γίνει αναζήτηση:
”Tokyo” ή ”Tokyo, Chuo-ku” ή ”Tokyo, Chuo-ku, Ginza ,..”

4.

∆ηµιουργία επερώτησης π.χ. http://www.AYellowPages....co.jp/seach.cgi?
address = "Tokyo, Chuo-ku, Ginza 4"

5.

Εκτέλεση της επερώτησης για αναζήτηση Χρυσού Οδηγού για την
συγκεκριµένη τοποθεσία.

Η δεύτερη επιλογή είναι η Location-Oriented Robot-Based Search (kokono
search) [T00] η οποία παρέχει µία αναζήτηση εγγράφων που είναι κοντινά σε
µία τοποθεσία.
Όπως µία κλασική µηχανή αναζήτησης, χρησιµοποιεί λογισµικό το οποίο
καλείται “robot” ή “spider” και συλλέγει έγγραφα µέσω του ∆ιαδικτύου και
δηµιουργεί µία τοπική βάση δεδοµένων µε τα έγγραφα αυτά. Ωστόσο αντίθετα µε
άλλες µηχανές αναζήτησης που βασίζονται σε λέξεις κλειδιά, η kokono Search
εκτελεί µία αναζήτηση µε βάση την τοποθεσία. Η αναζήτηση αυτή στηρίζεται στην
Αυτόµατη

Παραγωγή

Γεωγραφικών

Μεταδεδοµένων

(Automatic

Location

Metadata Generation). Η παραγωγή αυτή ακολουθεί τα εξής βήµατα:
1.

Εξαγωγή αλφαριθµητικών(strings) που δηλώνουν την διεύθυνση από τα
έγγραφα.

2.

Μετατροπή της διεύθυνσης σε µορφή συντεταγµένων

3.

Παραγωγή µεταδεδοµένων τοποθεσίας.

115

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Κεφάλαιο 5. LAS- Ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας

Εικόνα 5.12: Αυτόµατη Παραγωγή Γεωγραφικών Μεταδεδοµένων
Ένα παράδειγµα της διαδικασίας αυτής φαίνεται στην Εικόνα 5.12. Πειραµατικά
αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι περίπου το 40% των εγγράφων περιέχουν µέσα
διευθύνσεις. Η παραπάνω µέθοδος καταφέρνει να συλλέξει περίπου το 100%
τωνδιευθύνσεων που αντιστοιχούν σε νοµούς ή πόλεις ενώ φτάνει το 6,8 % στην
συλλογή διευθύνσεων που αντιστοιχούν σε οδούς τις Ιαπωνίας.
Γενικά υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη µεθόδων για την αυτόµατη αναζήτηση
των υπηρεσιών που θα παρέχονται στον χρήστη. Οι περισσότερες έρευνες
στρέφονται στην ανάπτυξη πρακτόρων (agents) οι οποίοι να συλλέγουν αυτόµατα
υπηρεσίες χρησιµοποιώντας ως κριτήρια τα ενδιαφέροντα του χρήστη και την
τοποθεσία του.

5.5.2 Οι Υπηρεσίες του LAS
Υπάρχουν διάφορες διαθέσιµες υπηρεσίες που εξαρτώνται από την τοποθεσία για
παράδειγµα

για

την

πρόβλεψη

του

καιρού

υπάρχει

η

υπηρεσία

www.wunderground.com στην οποία µπορεί να γίνει αναζήτηση µε παράµετρο
την χώρα, την πόλη, το ταχυδροµικό κώδικα την πολιτεία. Ένα παράδειγµα
κλήσης της υπηρεσία πρόβλεψης του καιρού για την πόλη του Ηρακλείου
Ροδούλα Καφτάκη
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είναι:http://www.wunderground.com/cgibin/findweather/getForecast?query=Heraklion
Μία άλλη υπηρεσία πρόβλεψης του καιρού συγκεκριµένα για την Ελλάδα είναι η
www.forecasts.gr . Επίσης και εδώ µπορεί να γίνει αναζήτηση µε βάση την
τοποθεσία µόνο που απαιτείται πρώτα µία µετατροπή του ονόµατος της πόλης σε
ένα αντίστοιχο αναγνωριστικό της πόλης city_id. Όπως έχουµε ήδη περιγράψει
πριν εκτελεστεί µία επερώτηση που εξαρτάται από την τοποθεσία, θα πρέπει
πρώτα να περάσει από κάποια στάδια µετατροπής ώστε να αποκτήσει τον
κατάλληλο βαθµό λεπτοµέρειας στην µορφή της τοποθεσίας. Συνεπώς πρέπει να
γίνει χρήση της γεωγραφικής οντολογίας που παρουσιάσαµε παραπάνω ώστε να
βρεθεί το city_id που αντιστοιχεί στο όνοµα Πόλης «Ηράκλειο» . Αυτό γίνεται µε
χρήση της κατάλληλης επερώτησης σε RQL.Έτσι για παράδειγµα η κλήση της
υπηρεσίας

www.forecasts.gr

για

την

πόλη

του

Ηρακλείου

είναι:

http://www.forecasts.gr/cf.asp?city_id=23. Στο σύστηµα µας χρησιµοποιήσαµε
την www.wunderground.com για τις χώρες εκτός την Ελλάδα και την
www.forecasts.gr για να δείξουµε ότι το σύστηµα µπορεί να κάνει χρήση πολλών
διαθέσιµών υπηρεσιών και να διαλέγει κάθε φορά την πιο κατάλληλη.
Άλλες διαθέσιµες υπηρεσίες που εξαρτώµενες από την τοποθεσία είναι οι χάρτες
στο www.mapquest.com , τις οποίας η κλήση για την ανάκτηση του χάρτη της
πόλης του Ηρακλείου είναι:
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?formtype=search&countryid=93&
addtohistory=&country=GR&city=Heraklion,
οι κινηµατογράφοι στο http://www.cine.gr/ τις οποίας η κλήση πάλι για την
πόλη του Ηρακλείου είναι http://www.cine.gr/prog.asp?display=Cine.her όπου
φαίνεται ότι χρησιµοποιείται ως παράµετρος ο κωδικός της πόλης του Ηρακλείου
HER.Στο σηµείο αυτό γίνεται φανερή η ανάγκη της µετατροπής της πληροφορίας
για την τοποθεσία στην κατάλληλη µορφή-βαθµό λεπτοµέρειας ώστε να µπορεί
να γίνει κλήση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σηµειώστε ότι στην περίπτωση του
LAS οι υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων και
δεν γίνεται αυτόµατη αναζήτηση των υπηρεσιών ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και
την τοποθεσία του χρήστη. Η Αυτόµατη αναζήτηση και συλλογή υπηρεσιών όπως
περιγράφηκε και παραπάνω, αποτελεί µελλοντική εργασία στον τοµέα των
υπηρεσιών µε γνώση της γεωγραφικής θέσης.
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5.6

Περιγραφή του LAS
Client

Service
Repository

Cinemas

…
Weather

Not Location
Dependent
Services

User Interface

…
Airports

Location
Aware
Services

Location
Dependent
Services

Location
Data

Location
Dependent
Interests
User Profile

Location
Repository

Not Location
Dependent
Interests

(3)
Location

User Interface

(2)
Country
(1)

IP Database

IP address
User
(Client)

Location

Locations

IP address
WHOIS
Database

Εικόνα 5.13: Η Αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα του LAS
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Εικόνα 5.14: Εισαγωγή προφίλ ενός νέου χρήστη
Στα πλαίσια της µεταπτυχιακή εργασίας, υλοποιήσαµε το LAS (Location Aware
System) για την παροχή υπηρεσιών µε γνώση της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη. Στην αρχή του παρόντος Κεφαλαίου παρουσιάσαµε την γενική
αρχιτεκτονική του συστήµατος αυτού και

στην συνέχεια περιγράψαµε τις

συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται.
Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε την λειτουργία του συστήµατος δίνοντας ένα
σενάριο χρήσης για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας.
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Εικόνα 5.15: ∆ιεπαφή εισόδου του χρήστη στο σύστηµα
Στην Εικόνα 5.13 φαίνεται

η λειτουργία του συστήµατος.

Όταν ένας νέος

χρήστης εισέλθει στο σύστηµα του ζητείται να εισάγει τα προσωπικά του
στοιχεία(όνοµα, επώνυµο κ.α.)και να επιλέξει ποίες από

τις διαθέσιµες

υπηρεσίες τον ενδιαφέρουν. Τα ενδιαφέροντα του χρήστη κατηγοριοποιούνται σε
εξαρτώµενα από την τοποθεσία (Location Dependent) και µη εξαρτώµενα από
την τοποθεσία (Not Location Dependent).
Τα στοιχεία του χρήστη και τα ενδιαφέροντα του αποθηκεύονται σε µία βάση
δεδοµένων και αποτελούν το προφίλ του χρήστη. Οι εισαγωγή των στοιχείων
γίνεται µέσω της κατάλληλης διεπαφής (Εικόνα 5.14).
Κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται(Εικόνα 5.15) στο σύστηµα το σύστηµα
φορτώνει το προφίλ του από την βάση. Τα µη εξαρτώµενα ενδιαφέροντα δεν
αποτελούν αντικείµενο της εργασίας και συνεπώς δεν τους δώσαµε βαρύτητα.
Από το προφίλ του χρήστη µας ενδιαφέρουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη που
είναι εξαρτώµενα από την τοποθεσία. Όταν ο χρήστης έχει επιλέξει τέτοια
ενδιαφέροντα τότε απαιτείται ο εντοπισµός του χρήστη.
Ροδούλα Καφτάκη

120

Κεφάλαιο 5. LAS- Ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας

Για τον εντοπισµό του χρήστη, το σύστηµα χρησιµοποιεί την IP διεύθυνση µε την
οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστηµα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το
σύστηµα διαθέτει µία βάση η οποία περιέχει ένα δείγµα IP διευθύνσεων µε τις
τοποθεσίες στις οποίες αντιστοιχούν. Αρχικά γίνεται αναζήτηση στην βάση για την
τοποθεσία στην οποία αντιστοιχεί η συγκεκριµένη

IP διεύθυνση. Αν

η IP

διεύθυνση βρεθεί , τότε η τοποθεσία της επιστρέφεται στο σύστηµα. Αν δεν είναι
καταχωρηµένη η συγκεκριµένη IP διεύθυνση, τότε γίνεται αναζήτηση σε µία
WHOIS βάση δεδοµένων. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το σύστηµα µας
χρησιµοποιεί ένα από τα Regional Internet Registry, το RIPE NCC(Réseaux IP
Européens) - Europe, the Middle East, Central Asia, and African countries
located north of the equator http://www.ripe.net, για αναζήτηση σε WHOIS
βάση δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µέσω του RIPE περιέχουν
διάφορες πληροφορίες για την IP διεύθυνση πέρα από την τοποθεσία. Στόχος του
συστήµατος είναι να αποµονώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
τοποθεσία και να αναζητήσει µέσα σε αυτές µία γνωστή τοποθεσία. Για τον λόγο
αυτό το σύστηµα παίρνει όλες τις τοποθεσίες από την γεωγραφική βάση
δεδοµένων την οποία διαθέτει και τις αναζητάει στις πληροφορίες του RIPE. Από
την αναζήτηση αυτή προκύπτει η τοποθεσία που αντιστοιχεί στην IP διεύθυνση
που χρησιµοποιεί ο χρήστης.
Η τοποθεσία που έχει προκύψει τελικά, είτε από την αναζήτηση µέσα στην βάση
του συστήµατος, είτε από την αναζήτηση µέσα στην WHOIS βάση δεδοµένων
στέλνεται µε την µορφή επερώτησης στην γεωγραφική βάση δεδοµένων για να
πάρουµε επιπλέον στοιχεία για την τοποθεσία αυτή. Τέτοια στοιχεία µπορεί να
είναι ο κωδικός της, η περιοχή ή η περιφέρεια στην οποία ανήκεί, το γεωγραφικό
µήκος/πλάτος κ.α. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε

τα ενδιαφέροντα του

χρήστη που εξαρτώνται από την τοποθεσία αποτελούν τις παράµερους για την
αναζήτηση των κατάλληλων υπηρεσιών.
Όπως τα ενδιαφέροντα του χρήστη, έτσι και οι διαθέσιµες υπηρεσίες, µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε

υπηρεσίες εξαρτώµενες από την τοποθεσία(Location

Dependent Services) και σε υπηρεσίες µη εξαρτώµενες από την τοποθεσία (Not
Location Dependent Services). Το σύστηµα λοιπόν εκτελεί µία κλήση υπηρεσίας
που έχει ως παραµέτρους, το ενδιαφέρον του χρήστη και την τοποθεσία του (π.χ.
service call(weather,heraklion)). Οι υπηρεσίες που επιστρέφονται τελικά στον
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Εικόνα 5.16α: Οι υπηρεσίες που επιστρέφει το LAS

Εικόνα 5.16β: Οι υπηρεσίες που επιστρέφει το LAS
χρήστη ονοµάζονται υπηρεσίες µε γνώση της τοποθεσίας (Location Aware
Services)(Εικόνα 5.16).

5.6.1 Υλοποίηση
Η Υλοποίηση του συστήµατος µας περιλαµβάνει την κατασκευή µίας βάσης
δεδοµένων η οποία αποτελείται από την γεωγραφική βάση , τα προφίλ των
χρηστών και την βάση που αντιστοιχίζει τις ΙΡ διευθύνσεις σε τοποθεσίες. Όπως
ήδη

έχουµε

περιγράψει

µε

λεπτοµέρεια

οι

συνιστώσες

αυτές

έχουν

µοντελοποιηθεί µε χρήση RDF σχηµάτων και έχουν κωδικοποιηθεί µε XML. Για
την αποθήκευση αυτών των σχηµάτων χρησιµοποιηθεί η RDF Schema Specific
DataBase (RSSDB) [ACK+01a, ACK+01b ]

η οποία παρέχεται από το ICS-

FORTH RDFSuite25. Η RSSDB χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των RDF
σχηµάτων δηµιουργώντας µία αντικείµενο-σχεσιακή(SQL3) αναπαράσταση των
RDF δεδοµένων και δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης περιγραφών πόρων. Η
επερώτηση των δεδοµένων της βάσης έγινε, όπως έχουµε ήδη περιγράψει σε
προηγούµενη ενότητα µε χρήση της RQL.

25

http://139.91.183.30:9090/RDF/
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Για την

κατασκευή της ∆ιεπαφής(User Interface) χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα

HTML και για την επικοινωνία µε την βάση δεδοµένων η γλώσσα κατασκευής
Εφαρµογών στον Παγκόσµιο Ιστό, PHP.

5.7

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

Με την µεγάλη εξέλιξη στον τοµέα συστηµάτων µε γνώση της τοποθεσίας έχουν
προκύψει θέµατα προστασίας της τοποθεσίας του χρήστη και την αναγνώρισης
του. Σε προηγούµενο κεφάλαιο περιγράψαµε τα θέµατα προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων που προκύπτουν κατά τον εντοπισµό ενός χρήστη. Ένας
αποτελεσµατικός τρόπος προστασίας της τοποθεσίας ενός χρήστη, είναι η
αδυναµία αναγνώρισης της ταυτότητας του χρήστη. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει
ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας θα πρέπει να προβλέπει την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη.
Το LAS όπως περιγράψαµε παραπάνω χρησιµοποιεί για την αναγνώριση του
χρήστη ένα προφίλ µε τα προσωπικά στοιχεία και ενδιαφέροντα του. Η βάση
δεδοµένων µε τα προφίλ των χρηστών θα πρέπει να είναι προστατευµένη από
τρίτους έτσι ώστε να µην µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε προσωπικά
στοιχεία του χρήστη. Η τοποθεσία του χρήστη δεν αποθηκεύεται πουθενά και
συνεπώς δεν υπάρχει ζήτηµα πρόσβασης στην πληροφορία αυτή.
Το σύστηµα LAS χρησιµοποιεί την µέθοδο εντοπισµού µε βάση την ΙΡ
διεύθυνση. Η µέθοδος αυτή εντοπίζει το µηχάνηµα από το οποίο ο χρήστης έχει
πρόσβαση στο σύστηµα και όχι τον ίδιο τον χρήστη. ∆εν µπορεί να γίνει
αναγνώριση του χρήστη παρά µόνο αν αυτός χρησιµοποιεί ακριβείς στοιχεία στο
προφίλ του. Το σύστηµα δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποίος είναι ο χρήστης
που χρησιµοποιεί το σύστηµα µια και ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει
για τον σύστηµα το userid ενός άλλου.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το LAS έχει τις προδιαγραφές για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων του χρήστη. Θα πρέπει απλά να προστατεύονται τα
προφίλ από τρίτους. Όσο αφορά τη µέθοδο εντοπισµού, δεν υπάρχει δυνατότητα
αναγνώρισης του χρήστη και συνεπώς δεν έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή
προστασίας της τοποθεσίας.

Ροδούλα Καφτάκη

124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Επίλογος
Η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών των οποίων το περιεχόµενο να µεταβάλλεται
ανάλογα µε την τοποθεσία του χρήστη, µας οδήγησε στην δηµιουργία ενός
πληροφοριακού συστήµατος το οποίο παρέχει υπηρεσίες µε γνώση της
γεωγραφικής θέσης του χρήστη. Υπηρεσίες που εξαρτώνται από την γεωγραφική
θέση του χρήστη είναι ενδεικτικά

ο καιρός, χάρτες, αεροδρόµια, τοπικά νέα,

κ.α. Το σύστηµα περιέχει µηχανισµό εντοπισµού του χρήστη για τον υπολογισµό
της τοποθεσίας του. Η τοποθεσία αυτή χρησιµοποιείται για την αναζήτηση των
υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε αυτή. Ο χρήστης επιλέγει τις υπηρεσίες που τον
ενδιαφέρουν µέσω της κατάλληλης διεπαφής χρήστη. Τα ενδιαφέροντα του
χρήστη όσο και τα προσωπικά του στοιχεία, αποθηκεύονται σε ένα προφίλ ώστε
να µπορούν να ανακτηθούν κάθε φορά που ο χρήστης χρησιµοποιεί το σύστηµα.
Η ανάγκη για µοντελοποίηση της τοποθεσίας οδήγησε στην κατασκευή µιας
γεωγραφικής οντολογίας µε χρήση της RDF. Η οντολογία αυτή αποτελείται από
RDFS σχήµατα τα οποία οδήγησαν στην κατασκευή µιας βάσης δεδοµένων µε
χρήση ενός µεγάλου δείγµατος τοποθεσιών από τον ελλαδικό χώρο. Η
γεωγραφική οντολογία χρησιµοποιείται τόσο για τον εντοπισµό του χρήστη όσο
και για την µετατροπή της τοποθεσίας από µία µορφή σε µία άλλη. Η οντολογία
αυτή λόγω της χρήσης της RDF είναι κατάλληλη για ανταλλαγή δεδοµένων µια
και η κωδικοποίηση της γίνεται σε XML. Το µοντέλο που αντιπροσωπεύει η
οντολογία µας στηρίζεται στην γεωγραφική δοµή της Ελλάδας. Θα µπορούσε
όµως εύκολα να επεκταθεί ώστε να αντιπροσωπεύει και άλλα γεωγραφικά
µοντέλα. Η επερώτηση της βάσης δεδοµένων γίνεται µε χρήση της RQL και τα
αποτελέσµατα είναι σε µορφή RDF. Με την κατάλληλη επεξεργασία προκύπτουν
δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιοδήποτε σύστηµα.
Ο µηχανισµός εντοπισµού του χρήστη στηρίζεται πάνω στην µέθοδο του ΙΡ αλλά
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε διαθέσιµο σύστηµα εντοπισµού. Η
γεωγραφική οντολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση αυτή για την
µετατροπή της τοποθεσίας από την µορφή µε την οποία παρέχεται από το
Ροδούλα Καφτάκη
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σύστηµα εντοπισµού, στην µορφή που απαιτείται από το σύστηµα µας. Η
επιλογή της µεθόδου έγινε για τον λόγο ότι δεν είχαµε διαθέσιµο κάποιο άλλο
σύστηµα εντοπισµού. Η µέθοδος του ΙΡ εντοπίζει τον χρήστη αντιστοιχίζοντας την
IP διεύθυνση του µηχανήµατος που χρησιµοποιεί ο χρήστης, σε µία γεωγραφική
θέση. Η αντιστοίχηση αυτή γίνεται µε την χρήση των WHOIS βάσεων δεδοµένων
οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν γεωγραφική πληροφορία για
την ΙΡ διεύθυνση. Παράλληλα κατασκευάσαµε µία βάση δεδοµένων, επίσης µε
την χρήση RDF σχηµάτων, η οποία να συνδέει γνωστές ΙΡ διευθύνσεις µε την
αντιστοιχεί τοποθεσία στην οποία χρησιµοποιείται. Η µέθοδος αυτή δοκιµάστηκε
µε ένα σύνολο από ΙΡ διευθύνσεις και είχε ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε
αρκετές περιπτώσεις. Παρόλά αυτά, αυτή

η µέθοδος

εντοπισµού δεν είναι

αρκετά αξιόπιστη λόγω του ότι οι διαθέσιµες WHOIS βάσεις δεδοµένων δεν είναι
αρκετά έγκυρες.
Το σύστηµα το οποίο αναπτύξαµε στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής
εργασίας, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εισάγει ένα προφίλ µε
προσωπικά του στοιχεία και ενδιαφέροντα. Το προφίλ αυτό αποθηκεύεται στην
κατάλληλη βάση και χρησιµοποιείται κάθε φορά ο χρήστης χρησιµοποιεί το
σύστηµα. Το προφίλ του χρήστη µοντελοποιήθηκε επίσης µε RDF και
κωδικοποιήθηκε µε χρήση της XML και συνεπώς είναι επεκτάσιµό και
κατάλληλο για ανταλλαγή δεδοµένων. Το σύστηµα επιλέγει και προσφέρει στον
χρήστη υπηρεσίες οι οποίες εξαρτώνται τόσο από τα ενδιαφέροντα του που
υπάρχουν στο αποθηκευµένο προφίλ όσο και από την τοποθεσία στην οποία
εντοπίστηκε ο χρήστης.
Ένα επίσης σηµαντικό κοµµάτι για κάθε πληροφοριακό σύστηµα µε γνώση της
τοποθεσίας του χρήστη είναι η αναζήτηση των κατάλληλων υπηρεσιών και το
φιλτράρισµά τους µε βάση την τοποθεσία στην οποία εντοπίστηκε ο χρήστης. Στο
σύστηµα που αναπτύξαµε, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον χρήστη είναι
γνώστες εκ των προτέρων και η κλήση του γίνεται µε παράµετρο την τοποθεσία(
σε διάφορους βαθµούς λεπτοµέρειας) ώστε να επιστραφεί στον χρήστη µία
υπηρεσία µε γνώση (πλέον) της γεωγραφικής του θέσης.
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6.1

Μελλοντική εργασία

Όπως παρουσιάσαµε παραπάνω το σύστηµα που αναπτύξαµε στην παρούσα
εργασία αποτελείται από πολλές συνιστώσες: γεωγραφική οντολογία, σύστηµα
εντοπισµού, προφίλ χρήστη, επεξεργασία επερωτήσεων, αναζήτηση υπηρεσιών.
Καθεµία από αυτές τις συνιστώσες επιδέχεται βελτίωση ή επέκταση.
Κατά την κατασκευή και χρήση της γεωγραφικής οντολογίας, αντιµετωπίσαµε
δυο σηµαντικά προβλήµατα τα οποία αναλύσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο: την
συνωνυµία και την πολυσηµία των ονοµάτων των τοποθεσιών. Θα πρέπει να γίνει
σηµαντική δουλεία πάνω σε τρόπους επίλυσης των προβληµάτων αυτών. Θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας θησαυρός γεωγραφικών ονοµάτων, ο οποίος να
περιέχει όλες τις πιθανές ονοµασίες για κάθε τοποθεσία. Επίσης θα ήταν
σκόπιµο να αποδοθεί ένα µοναδικό όνοµα σε κάθε τοποθεσία, πράγµα που είναι
εξαιρετικά δύσκολο σε επίπεδο χώρας και σχεδόν ανέφικτο σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Η γεωγραφική οντολογία που κατασκευάσαµε, επιδέχεται επέκταση

ώστε να

περιγράφει µε περισσότερη λεπτοµέρεια τον ελλαδικό χώρο και όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο αριθµό χωρών. Επίσής είναι εύκολος ο εµπλουτισµός της, ώστε να
περιέχει Ταχυδροµικούς Κώδικές των περιοχών ώστε να µπορεί να γίνει
µετατροπή οποιαδήποτε µορφής τοποθεσίας(π.χ. γεωγραφικό πλάτος/µήκός)
στον αντίστοιχο Ταχυδροµικό Κώδικα. Το µικρότερο κοµµάτι τοποθεσίας που
περιγράφεται στην βάση µας είναι η πόλη, θα µπορούσε εύκολα να επεκταθεί
ώστε να περιγράφει, χωριά, λίµνες, θάλασσες κ.α.
Ένα άλλο κοµµάτι που επιδέχεται βελτίωση είναι η αναπαράσταση του προφίλ
του

χρήστη.

Η

βάση

δεδοµένων

που

περιέχει

τα

προφίλ

τα

οποία

κατασκευάστηκαν µε την χρήση RDF σχηµάτων δεν παρέχει την δυνατότητα
ενηµέρωσης των δεδοµένων. Συνεπώς είναι δεν δυνατή η αλλαγή ούτε των
προσωπικών στοιχείων του χρήστη, ούτε των ενδιαφερόντων του. Λόγω του
περιορισµού αυτού δεν είναι δυνατή η υλοποίηση δυναµικών προφίλ. Θα ήταν
λοιπόν σκόπιµη η ανάπτυξη µηχανισµού ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων.
Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την
τοποθεσία( συµβολική ή φυσική τοποθεσία) και συνεπώς µπορεί να συνεργαστεί
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µε οποιοδήποτε διαθέσιµο σύστηµα εντοπισµού. Η µέθοδος του ΙΡ δεν είναι
αρκετά έγκυρη λόγω του ότι βασίζεται στην εγκυρότητα των δεδοµένων των
WHOIS βάσεων δεδοµένων και συνεπώς η αξιοπιστία της µεθόδου εξαρτάται από
το πόσο αξιόπιστη είναι η διαχείριση και η συντήρηση αυτών των βάσεων. Θα
ήταν σκόπιµή η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων η οποία να αντιστοιχεί σε
κάθε ΙΡ διεύθυνση µία τοποθεσία.
Ένα σηµαντικό κοµµάτι

του

συστήµατός

είναι

και

η

επεξεργασία

των

επερωτήσεων που εξαρτώνται από την τοποθεσία και των επερωτήσεων µε γνώση
της τοποθεσίας. Μία µελλοντική δουλεία πάνω στον τοµέα αυτό θα µπορούσε να
είναι η επέκταση της γλώσσας επερώτησης(στην περίπτωση µας η RQL), ώστε να
περιέχει τελεστές χειρισµού γεωγραφικών δεδοµένων όπως για παράδειγµα ο
τελεστής closest για την εύρεση τοποθεσιών που είναι οι κοντινότερες σε κάποια
δεδοµένη τοποθεσία. Η χρήση τέτοιων τελεστών θα έκανε πιο εύκολη την
επεξεργασία επερωτήσεων πάνω σε γεωγραφικά δεδοµένα.
Ένα σύστηµα µε γνώση της τοποθεσίας(location aware system) έχει ως σκοπό
την αναζήτηση υπηρεσιών µε κριτήριο µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Για να είναι
αυτή η αναζήτηση εφικτή θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισµός µεταξύ των
υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία και αυτών που είναι ανεξάρτητες
από αυτή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση των υπηρεσιών που
εξαρτώνται από την τοποθεσία µε την τοποθεσία. Έχουν γίνει µελέτες για την
υπολογισµό της γεωγραφικής εµβέλειας των Πόρων του Παγκόσµιου Ιστού µε
σκοπό

να

χαρακτηριστούν

οι

πόροι

µε

χρήση

γεωγραφικής

πληροφορίας[DGS00,G00]. Αν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η γεωγραφική
εµβέλεια όλων των Πόρων/ Υπηρεσιών του Ιστού , θα ήταν εύκολη η αναζήτηση
µε βάση την τοποθεσία του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατή η
επέκταση του συστήµατος ώστε να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες.
Για την αναζήτηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται στον χρήστη γίνονται
πολλές µελέτες και αφορούν την αυτόµατη αναζήτηση των υπηρεσιών µε βάση τα
ενδιαφέροντα του χρήστη και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Το σύστηµα
µας δεν χρησιµοποιεί αυτόµατη αναζήτηση των υπηρεσιών, αλλά οι υπηρεσίες
είναι γνωστές και η κλήση τους γίνεται µε παράµετρο την τοποθεσία του χρήστη.
Ένα σηµαντικό θέµα για µελλοντική εργασία είναι η µελέτη τρόπων για την
αυτόµατη αναζήτηση υπηρεσιών µε γνώση της τοποθεσίας χωρίς να είναι εκ των
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προτέρων
πρακτόρων

γνωστές.

Οι

(agents)

περισσότερες
οι

οποίοι

να

έρευνες

στρέφονται

συλλέγουν

στην

αυτόµατα

ανάπτυξη
υπηρεσίες

χρησιµοποιώντας ως κριτήρια τα ενδιαφέροντα του χρήστη και την τοποθεσία
του.
Αυτά είναι µόνο µερικά από τα θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν
αντικείµενα µελλοντικής έρευνας. Τα συστήµατα µε γνώση της γεωγραφικής
θέσης του χρήστη αποτελούν ένα πολύ ευρύ πεδίο έρευνάς το οποίο έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασµό µε την κινητή τηλεφωνία και τα ασύρµατα
δίκτυα. Πιστεύουµε πως θα υπάρξει σηµαντική πρόοδος στα επόµενα χρόνια
πάνω στον τοµέα αυτό.
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